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بدعم وتنسيق من سلطة جودة البيئة

نشـرة التداول اليومية

"الزراعة" تحصل على تمويل دولي
لتنفيذ مشاريع في قطاع الزيتون
رام الل���ه  -وف���ا :حصلت وزارة الزراعة وبدعم وتنس���يق
من س���لطة جودة البيئة على الموافقة من مجلس "مرفق
مشاريع التخفيف المالئمة وطنيا" للبدء بعمل الدراسات
التفصيلية لمشروع تطوير سلسلة القيمة لقطاع الزيتون
منخف���ض االنبعاثات الذي تقدر قيمت���ه اإلجمالية بـ 15
مليون يورو.
وقالت س���لطة جودة البيئة ف���ي بيان صدر عنها ،أمس،
"نتيج���ة للجهود المكثفة من كل س���لطة ج���ودة البيئة
ووزارة الزراع���ة وبرنامج األغذي���ة والزراعة حصلت الزراعة
عل���ى موافقة م���ن "مرفق مش���اريع التخفي���ف المالئمة
وطني���ا" لتمويل المرحل���ة األولى للمش���روع ،حيث تمت
الموافقة على مقترح المش���روع من قبل مجلس الصندوق
(الذي يمثل حكومات كل من ألمانيا وبريطانيا والدنمارك
واالتحاد األوروبي ويمول مش���اريع تغير المناخ في الدول
النامية بمبلغ وصل في العام الحالي إلى  85مليون يورو).
وأضافت إن الزراعة بالتع���اون مع برنامج األغذية والزراعة
وبدعم وتنسيق من سلطة جودة البيئة قدمت مقترح مشروع
بعنوان "تطوير سلس���لة القيمة لقط���اع الزيتون منخفض
االنبعاثات" بقيمة تقريبية تق���در بـ 15مليون يورو ،وتمت
الموافق���ة على تمويل مرحلة إعداد الدراس���ات التفصيلية
للمشروع تمهيدًا للموافقة على التمويل النهائي للمشروع.
وأوضح���ت أنه هذه الموافقة تأت���ي بعد حصولها على
تمويل مش���اريع متعددة بهدف رفع مس���توى الكفاءات
الوطنية لالس���تفادة من صندوق المناخ األخضر ،وكذلك
بعد الحصول عل���ى تمويل من الحكومة البلجيكية إلعداد
خط���ط تفصيلية لتنفي���ذ الخطط المناخي���ة في قطاعي
الزراعة والطاقة.

ليوم الخميس الموافق 2018/10/11

وأش���ار إلى أن س���لطة ج���ودة البيئة عق���دت على مدار
األس���بوع الماضي وبالتع���اون مع برنام���ج األمم المتحدة
اإلنمائي وبمشاركة خبراء دوليين العديد من ورش العمل
المتخصصة برفع القدرات ح���ول كتابة وتقييم وتحليل
مقترحات المش���اريع المقدمة لصن���دوق المناخ األخضر
حيث يجري العمل على إعداد مقترحات مش���اريع في كل
من قطاعات الزراعة ،الطاقة ،النقل والمواصالت والنفايات
الصلبة ،التي تصل في مجموعها إلى عشرات الماليين.
وأوضح���ت أن دولة فلس���طين قدمت لصن���دوق المناخ
األخض���ر مقترحات مش���اريع في مجال���ي الزراعة والمياه
بكلفة إجمالية تقدر بتس���عين ملي���ون دوالر ،حيث يتم
حاليا دراس���ة هذه المش���اريع من قبل الخب���راء الدوليين
والفرق المتخصصة داخ���ل الصندوق تمهيدا العتمادها
والموافقة على تمويلها.
ودعت س���لطة جودة البيئة كافة الجهات الوطنية ذات
العالق���ة وممثل���ي الجه���ات الحكومية وغي���ر الحكومية
ومؤسس���ات المجتمع المدني والقطاع الخاص ،لتكثيف
الجهود من أجل الوصول إلى مصادر جديدة للتمويل في
ظل التناقص المطرد الوارد لدولة فلسطين والذي تسعى
من خالله بعض الجهات الدولية إلى الضغط على القيادة
والحكومة الفلسطينية للتنازل عن الثوابت الوطنية التي
تعتبر خطا أحمر غير قابل للمساومة.
وفي هذا السياق ،يشار إلى أن نائب رئيس سلطة جودة
البيئة يش���ارك حاليا ف���ي اجتماعات المنت���دى العالمي
للجه���ات الوطنية المعتمدة لصندوق المناخ األخضر في
كوري���ا بهدف تعزيز حصول فلس���طين عل���ى المزيد من
الدعم والتمويل من صندوق المناخ األخضر.

خالل جلسة مساءلة مجتمعية

مسؤول في صندوق التشغيل :الواقع االقتصادي
والسياسي يمنع إنجاح مشاريع خلق فرص عمل
كتب خليل الشيخ:
قال د .س�ل�امة أب���و زعيتر عضو مجل���س إدارة صندوق
التش���غيل ،إن الواقع السياسي واالقتصادي الراهن ترك
آثارًا سلبية على طبيعة عمل الصندوق بما حال دون إنجاح
مشاريع توفير فرص عمل للعاطلين والشباب.
وأكد أن من بين أس���باب عدم نجاح مش���اريع التشغيل
هو حص���ر التمويل على قلته في بع���ض القطاعات دون
ً
غيرها ،فض�ل�ا عن ضع���ف التمويل المطلوب لمش���اريع
تش���غيلية يضعها الصندوق بما يت�ل�اءم مع احتياجات
السوق المحلية.
وأكد "أبو زعيتر" الذي كان يتحدث في س���ياق جلس���ة
مس���اءلة مجتمعية عقدها المعهد الفلسطيني للتنمية
واالتص���ال في قاع���ة فندق "المتحف" ف���ي جباليا ،أمس،
أن الصندوق يواجه تحديات كبيرة س���واء بس���بب الوضع
السياس���ي الممثل في الحصار واالنقسام أو فيما يتعلق
باشتراطات التمويل والمانحين والتدخالت السياسية.
وأدار اللقاء الذي حضره نخبة من المهتمين واإلعالميين
وج���اء بعنوان "فرص عمل للش���باب" عض���و مجلس إدارة
المعهد الفلس���طيني حامد جاد الذي أش���ار في مداخلة
افتتاحية للقاء الذي ُعقد بالتعاون مع مؤسسة "فريدرش
ايبرت" األلماني���ة إلى األزمة االقتصادي���ة التي يمر بها
قطاع غزة ،واالرتفاع الكبير في نس���بة البطالة منوهًا إلى
وجود  250ألف متعطل في قط���اع غزة ونحو  420متعطال
في فلسطين بشكل عام.
وأضاف جاد" :إن نس���بة البطالة بحس���ب مركز اإلحصاء
الفلس���طيني وصلت لنحو  % 52في قطاع غزة وأن نس���بة
البطالة في أوساط فئة الشباب تجاوزت ."%70
وق���دم أبو زعيتر في بداية مداخلت���ه نبذة عن صندوق
التشغيل الفلسطيني الذي أسس في العام  2003ليكون
مؤسس���ة وطنية مس���تقلة لخل���ق فرص عم���ل والحد من
البطالة ،بعضوية مؤسس���ات حكومية ووزارات ومنظمات
أهلية ونقابية وشخصيات وطنية وخبراء.
وتطرق إلى التحديات التي تواجه عمل الصندوق بسبب
نقص وضعف التمويل والتدخالت السياس���ية في عمله،
مش���يرًا إلى قرار وقف مشروع التش���غيل في العام 2014

ألس���باب سياس���ية غير معروفة ،في الوق���ت الذي تعمل
فيه إدارة الصندوق وفق مهنية عالية من أجل وضع آلية
تتالءم مع احتياجات السوق المحلية.
وأضاف" :نعلم أن صندوق التش���غيل لم يحقق المأمول
منه طيلة الس���نوات الماضية التي تزامنت مع االنقسام
والحص���ار ،لكن يمك���ن التأكد م���ن أنه ل���م يأخذ فرصة
حقيقية على أرض الواقع لممارس���ة مهامه" ،مشيرًا على
س���بيل المثال إلى قضية تهميش الصندوق في مشروع
تشغيل آالف العمال الذي يجرى التحدث عنه واإلعداد له
في إطار إدخال تحسينات على الواقع االقتصادي في غزة.
وقال أبو زعيتر" :إن س���وق العمل يعاني من تراجع كبير
سواء على مس���توى القطاع الخاص أو التوظيف الحكومي
أو وكالة الغوث الدولي���ة ،وهو ما أضعف كثيرًا من توفير
ف���رص عمل ،الفتًا إلى أن صندوق التش���غيل يحاول دومًا
فتح أسواق عمل جديدة والبحث عن آفاق وحلول إبداعية،
ً
فضال عن مطالبات لمنظمتي العمل العربية والدولية من
أجل فتح أماكن عمل أمام الفلسطينيين.
وأوض���ح أنه ضمن خطة التنمية التي وضعها الصندوق
فتح مجال عمل خارج األراضي الفلس���طينية مع اإلش���ارة
إل���ى تحفظات على ما يس���مى التهجير ،ووضع دراس���ات
للعمل وتوس���يعه ف���ي مج���االت قائمة ،وإدخ���ال الفكر
التعاوني ليس فقط في الجمعيات اإلس���كانية والزراعية
بل في قطاع���ات الصناعة واإلنتاج ،منوه���ًا إلى اصطدام
اللجان المنبثقة عن الصندوق بواقع مرير وصعب يتعلق
بقطاعات الزراعة والسياحة والصناعات التحويلية.
كما أشار إلى فشل نس���بي في برنامج اإلقراض في ظل
تدهور الواقع االقتصادي وتوجه المقترضين الس���تغالل
القرض في غير القطاعات االستثمارية المنتجة وبالتالي
وصول المقترض لطريق مسدود.
وفي السياق قدم أسامة عنتر مدير المؤسسة األلمانية
مداخل���ة مقتضبة قال فيها ،إن خط���ورة البطالة ال تكمن
فق���ط في وجود البطالة والفقر بل في أن نس���بة الطاقات
المهدورة عالية جدًا في وقت أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع
نسبة الجريمة.
وأكد ضرورة وجود آفاق للحلول وليس فقط التحدث عن
المشكالت واستعراض األزمة.

نقابات العمال 283 :ألف متعطل
عن العمل في قطاع غزة
غ���زة  -وفا :أك���د االتحاد العام لنقابات عمال فلس���طين
أن عمال قطاع غزة يعيش���ون ظروف���ا صعبة وكارثية منذ
أكثر من ( 12عاما) دون إيجاد حلول جذرية لهم واالكتفاء
بالحلول الجزئية والمس���اعدات المؤقتة ،في ظل تشديد
الحصار اإلسرائيلي المفروض على القطاع.
وأش���ار االتح���اد في بيان ام���س ،إلى وج���ود زيادة غير
مس���بوقة في نس���ب البطالة ومعدالت الفقر ،حيث كانت
تبل���غ قبل الحصار  %27.2إلى أن وصلت اليوم إلى ما يزيد
على  %50ومعدالت الفقر فاقت  %80كمؤشر خطير يعبر
عن تردي الوضع االقتصادي وتدهور القطاعات الحياتية

المتعددة في غ���زة ،في حين بلغت أعداد المتعطلين عن
العمل ما يزيد على  283ألف عامل خالل العام .2018
وطال���ب االتحاد الجهات المعنية بأن تكون مس���اعدات
العمال على س���لم أولوياتها ،خاصة أن ش���ريحة العمال
تعتبر هي الش���ريحة األكبر واألكث���ر معاناة داخل قطاع
غزة منذ فرض الحصار إلى اآلن.
وأكد ضرورة كس���ر الحص���ار المفروض وفت���ح المعابر
والضغ���ط نح���و وقف تقليص���ات وكالة غوث وتش���غيل
الالجئين ،وتوفير مشاريع صغيرة تساهم في التخفيف
من األوضاع الكارثية للعمال في قطاع غزة.

الحساينة يبحث مع الوكالة اإليطالية
تنفيذ مشروع مركز التدريب على السالمة
رام الل���ه  -وفا :بحث وزير األش���غال العامة واالس���كان
مفيد الحساينة ،أمس ،مع مدير الوكالة االيطالية ""CESF
مورين���و كابورالين���ي ،التعاون ف���ي مجال انش���اء مركز
التدريب على السالمة العامة في قطاع غزة.
وناقش الحس���اينة مع مدير الوكالة االيطالية ،إمكانية
إنشاء مركز جديد للتدريب على السالمة العامة في قطاع
غزة ،وأبدى االيطاليون استعدادهم لتمويل إنشائه.

وقال إن ال���وزارة س���تقدم الدع���م والمتابعة خطوة
بخطوة لهذا العمل والتعاون من أجل اظهاره الى النور
ف���ي قطاع غزة ،كون���ه يعمل على تطوي���ر ورفع كفاءة
الكادر الوظيفي.
وكانت وزارة االش���غال اتفقت مع الوكالة االيطالية على
تنفيذ مشروع مركز التدريب على السالمة العامة في رام
الله ،عبر تمويل ايطالي بتكلفة حوالى  1.2مليون دوالر.

انخفاض مؤشر بورصة فلسطين بنسبة 13ر%0
رام الل���ه – "األي���ام" :أغلق المؤش���ر الرئيس ف���ي بورصة
فلس���طين ،أمس ،على انخفاض بنسبة 13ر ،%0في جلسة تم
خاللها تداول 145ر 726سهما ،بقيمة 197ر 535دوالرا ،نفذت
عبر  76عقدا.
وبلغ مؤش���ر القدس في نهاية الجلس���ة 20ر ،529منخفضا
67ر 0نقطة ،أي بنسبة 13ر %0عن إغالق الجلسة السابقة.

وأوضحت البورصة ،أنه لدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات
المتداولة وعددها  12شركة مع اغالقاتها السابقة ،أظهرت 4
شركات ارتفاعا في أس���عار أسهمها ،بينما أظهرت شركتان
انخفاضا في أسعار أسهمهما.
ولفتت إلى أن الشركات األكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها،
هي :شركة المجموعة األهلية للتأمين بنسبة 56ر ،%2وشركة

ّ
معهد أريج ينظم جولة ميدانية تبادلية
لمجموعة من ّ
مربي الثروة الحيوانية

ّ
بيت لحم – حسن عبد الجواد :نظم معهد األبحاث التطبيقية "أريج" ،من خالل مشروع
"المس���اعدة في تحس���ين إنتاجية وجدوى تربية األغنام لتحقيق أمن غذائي ومستوى
معيش���ي أفضل لمربي الث���روة الحيوانية ف���ي المناطق المعرضة للخط���ر في الضفة
الغربية" جولة ميدانية تبادلية لمجموعة من مربي األغنام المقيمين في مناطق األغوار
ّ
وتضمنت الجولة التي ش���ارك فيها أكثر من  40مزارعا
الش���مالية في محافظة طوباس.
ّ
ّ
ومزارع���ة ،زيارة إلى مزرعة أغنام نموذجية ف���ي منطقة الخليل ،تم خاللها التعرف الى
س�ل�االت األغنام ذات اإلنتاجية العالية التي ترب���ى في تلك المزرعة ،ومعاينة األنظمة
ّ
والوسائل الحديثة المتبعة في التغذية وإدارة المزرعة والتربية.
كما شاهد المشاركون في الجولة أحدث الماكينات المستخدمة في الحالبة وتصنيع
األلب���ان ودورها في توفير الوقت والجهد وضبط الجودة ،وكيفية إيجاد بيئة مناس���بة
لتربية األغنام من خالل تنظيم المزرعة وسجالتها من مواليد ،وحوامل وإنتاج ،وسجالت
حول الرعاية البيطرية للقطيع.
واختتم���ت الجولة بزيارة مق���ر معهد أريج في بيت لحم ،التقى خاللها المش���اركين
بالدكتور جاد اس���حق مدير عام المعهد ،والمهندس نادر هريمات نائب المدير العام
ومدير وحدة الزراعة التطويرية.
ّ
وتم خالل اللقاء الوقوف على أهم االنجازات التي حققها فريق المعهد المختص في
قطاع الثروة الحيوانية في منطقة األغوار الش���مالية ،ومن خالل الش���راكة المباشرة مع
المزارعين ،والجمعية وإدماج الجمعيات التعاونية األخرى ،والقطاع الخاص ،بعد أن تم
تطوير بيئة تربية األغنام وإنتاج الحليب في منطقة شمال األغوار.
وش���ارك المزارعون ،وخبراء وزارة الزراعة وأعضاء الجمعية ومدير المشروع المهندس
انس الس���ايح بإجراء تش���خيص موجز للوضع الراهن في هذا القطاع في منطقة شمال
األغوار والتحديات ،والنجاحات التي حققت بالرغم من منغصات االحتالل وقيوده.
وناقش المش���اركون أفكار ومقترح���ات تطويرية جديدة يمكنه���ا تحقيق التنمية
المس���تدامة على مس���توى المنطقة والبناء على ما تم تحقيقه م���ن انجازات في قطاع
تربية المواشي وإنتاج الحليب والجبنة وتسويقها.

وزيرة االقتصاد والسفير الروسي يبحثان
تحضيرات اجتماعات اللجنة المشتركة
رام الله  -بحثت وزيرة االقتصاد الوطني عبير عودة ،أمس ،مع ممثل روس���يا
لدى دولة فلس���طين حيدر أغاني���ن ،التحضيرات الجاري���ة الجتماعات اللجنة
الحكومية الفلس���طينية الروس���ية المش���تركة ،المنتظر عقدها مطلع ش���هر
تشرين الثاني المقبل في فلسطين.
وأكدت عودة خالل االجتماع ،أهمية اجتماعات اللجنة ،باعتبارها تعمل على
توطيد عالقات التعاون االقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأش���ارت إلى أن التزام الحكوم���ة بعقد االجتماع الثال���ث للجنة ،ينبثق من
اإليمان العميق بدور روسيا المميز كداعم رئيس للقضية الفلسطينية والحق
في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
ب���دوره ،أكد أغاني���ن اهتمام بالده في دعم االقتصاد الفلس���طيني ،وتعزيز
عالقات التعاون االقتصادية والتجارية.

فلس���طين لالستثمار العقاري "بريكو" بنسبة 22ر ،%2وشركة
ترست العالمية للتأمين  -فلس���طين بنسبة 43ر ،%1وشركة
الوطنية موبايل بنسبة 20ر.%1
أما الشركتان األكثر انخفاضا في أسعار أسهمهما ،فهما:
ش���ركة االتحاد لالعمار واالستثمار بنس���بة 64ر ،%-1وشركة
االتصاالت "بالتل" بنسبة 93ر.%-0

ترامب  :االحتياطي الفدرالي يرتكب
"خطأ كبيرًا" برفع سعر الفائدة
واش���نطن-أ ف ب :ج���دد الرئي���س االميركي دونال���د ترامب
انتقاداته لالحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) االميركي امس،
وقال إنه يتحرك "باندفاع كبير" برفعه أسعار الفائدة.
وقال ترامب لشبكة فوكس "أعتقد أنهم يرتكبون خطأ بالغا".
ورغم أنه أقر بأن رفع أس���عار الفائدة ساعد المدخرين ،إال أنه
انتقد أس���اليب االحتياط���ي الفدرالي .وق���ال "إنهم يتصرفون
باندف���اع مبالغ فيه" .وجاءت ه���ذه التصريحات عقب انتقاداته
غير المسبوقة في وقت سابق الخميس عندما قال أن االحتياطي
الفدرالي "أصابه الجنون" ،وأكد أن ارتفاع أسعار الفائدة تسبب
بانهيار البورصة ،حيث خسر مؤشر داو جونز لدى إغالقه االربعاء
أكثر من  800نقطة في أسوأ أداء منذ شباط .
وتس���بب ذلك بتداعيات على البورصات العالمية امتدت إلى
آس���يا وأوروبا حيث يخشى المس���تثمرون رفع أسعار الفائدة --
الذي يدفع المش���ترين بعيدا عن االس���هم وباتجاه السندات ،-
إضافة إلى تأثير النزاع التجاري بين ترامب والصين.
ورغم أن ترامب أقر بأن ارتفاع أسعار الفائدة بعد سنوات من ثباتها
عند الصفر هو "أمر جيد لمن لديهم أموال في البنوك ويس����تطيعون
اآلن الحصول على فائدة على أموالهم ألول مرة منذ فترة طويلة" إال أنه
أكد الخميس أن االحتياطي الفدرالي "يرتكب خطأ كبيرًا".
والهجمات على البنك المرك���زي االميركي هي مثال آخر على

خرق ترامب لألعراف .فالبنك هو جهاز مستقل وتجنب الرؤساء
في العقود األخيرة التعليق علنا على الخطوات التي يتخذها.
وبعيد تصريحات ترامب الخميس ،أعلن المستشار االقتصادي
للبي���ت االبيض الري كودل���و ان آراء ترامب ال تعن���ي انه "يملي
سياسته" على أنشطة االحتياطي الفدرالي.
وقال لشبكة "سي أن بي س���ي" "نعلم ان االحتياطي الفدرالي
هيئة مس���تقلة ،والرئيس ال يملي سياس���ته عل���ى االحتياطي
الفدرال���ي" .وأضاف كودلو "ما حصل ام���س (االربعاء) من وجهة
نظري هو تصحيح طبيعي في سوق تنحو الى االرتفاع".
وأكد ان االقتصاد االميركي في وضع ممتاز مع نس����بة التوظيف
المرتفعة وازدياد النمو من دون ضغوط كبيرة ناجمة عن التضخم.
وتجاهل رئيس االحتياط���ي الفدرالي جيروم باول الذي عينه
ترامب ،م���رارا تصريحات الرئي���س وقال أن مس���ؤولي البنك ال
يهتمون بالسياسة.
وصرح في مقابلة مؤخرا "نحن هكذا ،وأعتقد أننا سنظل دائما
هكذا ،نحن جماعة بعيدون من العملية السياسية  ..ونحاول أن
نفعل ما هو صحيح على المستويين المتوسط والبعيد للبالد".
من جهته���ا دافعت مديرة صندوق النقد الدولي كريس���تين الغارد
ايضا عن االحتياط���ي الفدرالي الخميس معتب���رة ان رفع الفوائد مبرر
لالقتصادات التي تظهر تحسنا في النمو وتسجل نسب بطالة متدنية.

البحرين تتلقى أول شريحة من الدعم الخليجي بملياري دوالر قبل نهاية العام
دبي  -رويترز :قال مس���ؤولون أمس ،إن البحرين س���تتلقى ما
يصل إلى ملياري دوالر من جيرانها الخليجيين قبل نهاية العام
كدفع���ة أولى من حزمة دعم ،وإن بع���ض األموال وصلت بالفعل
إلى خزانة الدولة.
وف���ي األس���بوع الماضي عرضت الس���عودية ودول���ة اإلمارات
العربي���ة والكويت حزمة دعم بقيمة عش���رة مليارات دوالر على
مدى خمس س���نوات ( )2022 - 2018لتفادي خطر أزمة ديون في
البحرين ،في اتفاق مرتبط بإصالحات مالية.
وتضررت المالية العامة للبحرين جراء انخفاض أس���عار النفط
في  2014وتواجه المملكة صعوبات في خفض اإلنفاق الحكومي
بينما تتحاش���ى غضبا ش���عبيا بش���أن إجراءات التقشف .وقال
مس���ؤوالن طلب كل منهما عدم نشر اس���مه ،إن الملياري دوالر
سيصالن قبل نهاية العام وسيتم إدراجهما في ميزانية .2019
وأضاف مس����ؤول إن مبلغا إضافيا آخر بقيم����ة ملياري دوالر من
المقرر أن يصل بحلول نهاية  2019ربما ُيدرج أيضا في الميزانية.
وقال المس���ؤول إن األموال ستس���اعد البحري���ن ،التي تجري

انتخابات برلمانية في تش���رين الثاني ،بينم���ا تنفذ إصالحات
مالية جديدة.
ومس���اعدة ال���دول الخليجي���ة الث�ل�اث الثرية وه���ي حليف
دبلوماس���ي للبحري���ن له���ا مغزاها م���ن الناحي���ة االقتصادية
والسياس���ية ،وق���د يقوض أي انهي���ار لعملة البحري���ن أو أزمة
ائتمان ،الثقة في أنحاء المنطقة.
ونش���رت البحرين األسبوع الماضي خطة للمالية العامة مؤلفة
م���ن  33صفحة بع���د أن وقعت اتفاقا مع جيرانه���ا الخليجيين
إلص�ل�اح ماليتها العام���ة المثقلة بعبء الدي���ون والتخلص من
العجز في ميزانيتها بحلول .2022
وتتوقع المنامة تس���جيل عجز في الميزانية بقيمة  3.5مليار
دوالر في .2018
تأتي الخطة ،التي تتعهد بمزيد من التخفيضات في اإلنفاق،
في وقت حس���اس إذ إن البحرين تجهز إلج���راء انتخابات ،وهي
الثاني���ة منذ  2011حين خ���رج محتجون إلى الش���وارع مطالبين
بتغيير ديمقراطي.

