
اقتصاد الثــــورة

ــفت تقارير اقتصادية حديثة أن  الواليات  كش
املتحدة ومعها بريطانيا كثفت من حمالت العداء 
تجاه روسيا،  مما أعاد إىل األذهان مناخ "الحرب 
ــايل  الح ــي  األمريك ــس  الرئي ــو  ويدع ــاردة"   الب
ــرصاع  ــة ول ــرب التجاري ــب) للح ــد ترام (دونال
ــة  ــمالية اإلمربيالي ــيادة الرأس ــارات، ولس الحض
يه اليمني  ــمِّ ــة"، وهو ما ُيَس َش ــة و"املَُتوحِّ املُعوَلم
ــيا  املُتطّرف "الحضارة الَغْرِبّية"، مما ُيْقِيص روس
ــرتاليا وكوريا  والّصني (يف حني ُيْدِمُج اليابان وأس

الجنوبية، وربما الهند الحًقا)، 
ــب  وتدري ــليح  وَتْس ــْرش  َن ــة  عملي ــكلت  وش
ــدى  ــاّرات، إح ــرة الَق ــة، عاب ــات اإلرهابي املنظم
ــواء يف أمريكا  ــائل هذا الّرصاع، منذ ُعُقود س وس
ــني املتطرف  ــم منظمات اليم ــة (عرب دع الجنوبي
ــك  ذل ــد  بع ــتان  أفغانس يف  أو  ــوت")  امل ــرق  و"ف
ــعودية  ــة والس ــكا والصهاين ــّمْتهم أمري ــن س (م
ــة األمريكية  ــت اإلمربيالي ــدون")، ودعم "املجاه
ــأت تنظيمات جديدة  اإلخوان املسلمني، ثم أْنَش
ــان" و"القاعدة" و"داعش"، ولها  من بينها "طالب
ــة االحتالل  ــدم محارب ــَرتََكة، منها ع ــم ُمْش قواس
ــألة القومية أو قضايا  ــي، وتحويل املس الصهيون
ر الوطني إىل رصاعات طائفية  ــرّ االحتالل والّتح
ــد،  الواح ــعب  الش ــوف  صف ــل  داخ ــة،  ومذهبي
ــوريا واليمن  ــراق وس ــدة، يف الع ــة الواح والّطَبَق

وغريها...
ــيا  روس ــاول  ُتح ــر   التقاري ــك  تل ــب  وبحس
ــعلتها  والّصني إخماد مثل هذه الحرائق التي أش
ــارشة أو عرب  ــة وأدواُتها، مب ــة األمريكي اإلمربيالي
ــس ُحبًّا من  ــو)، لي ــيس (نات ــمال األطل حلف ش
ــَتهَدَفة، وإنما  ــعوب املُْس ــني يف الش ــيا والص روس
ــا عن ُحُدوِدها (بل ووجودها أحياًنا) وعن  دفاًع

مصالحها االقتصادية واالسرتاتيجية،
ــني  ب ــة  "الرشاك ــادرة  مب ــيا  روس ــت  وأطلق  
ــات" يف "يالطا" (رمز  ــوار الثقاف ــارات وح الحض
ــرب العاملية  ــة الح ــل نهاي ــهري قب ــاع الش االجتم
الثانية بني زعماء اإلتحاد السوفييتي وبريطانيا 
والواليات املتحدة)، بهدف دفع الحوار والتفاهم 
ــة، بديال عن التصعيد  وخفض التصعيد والّتهِدئ
ــهر انعقدت يف  ــن ش ــد أقل م ــرب، وبع ــن الح وع
ــة والعرشون ملنتدى  ــيا أيًضا، الدورة الثاني روس
ــربغ" االقتصادي الدويل، وحاولت  ــان بطرس "س
ــوى التي  ــد الُق ــن خالله حش ــيا م ــة روس حكوم

َرْت من سياسة اإلدارة األمريكية الحالية،  َتَرضّ

وتعترب أنها حققت أهدافها من خالل مشاركة 
ــال أعمال)  ــارك (وزراء ورج ــة 15 ألف مش قراب
ــرب  ــاء أك ــن رؤس ــم 40 م ــن بينه ــة، م ــن 70 دول م
الصناديق االستثمارية يف العالم، والذين يديرون 
ــة تريليونات دوالر،  أصوال تتجاوز قيمتها خمس
ــم الرئيس  ــن بينه ــكا وم ــاء أمري ــاركة ُحَلف ومش
ــس الوزراء  ــل ماكرون"، ورئي ــيس "إيمانوي الفرن
الياباني "شينزو أبى" باإلضافة إىل نائب رئيس 
ــرة صندوق النقد  ــان" ومدي الصني "وانغ تىش ش

الدويل "كريستني الغارد"، 
ــاء  ــه َيْطَمُح إلرس ــس الرويس أن ــن الرئي وأعل
ــاريع تنموية  عالقات "رشاكة بناءة وإلنجاز مش
ــة  واملنفع ــة  اإلقتصادي ــدة  بالفائ ــود  تع ــة  هام
ــة  ــن حكوم ــة م ــة ناجح ــة..."، يف محاول املتبادل
ــيا عرب  ــال جهود أمريكا لعزل روس ــيا إلفش روس
العقوبات، حيث تم -عىل هامش املنتدى- توقيع 

صفقات تجاوزت 700 مليار روبل، 
ــتني  وكانت مديرة صندوق النقد الدويل، كريس
الغارد، قد قيمت مؤرشات أداء االقتصاد الرويس 
ــتطاعت  ــيا اس ــارت إىل "إن روس ــاً، وأش إيجابي
ــة بفضل  ــة وخفض البطال ــز امليزاني ــاوز عج تج
ــني"، يف  ــس بوت ــا الرئي ــي اتخذه ــراءات الت اإلج
ــتثمرين ورجال  ــالة مطمئنة ومشجعة للمس رس
ــات مع  ــد الصفق ــتثمار وعق ــىل االس ــال ع األعم

روسيا...
ــات األمريكية  ــال العقوب ــر  َتط ــا للتقاري ووفق
ــة أُوىل،  ــرشكات األوروبية بدرج ــيا، ال ــد روس ض
ــق أهداف  ــدة إىل تحقي ــات املتح ــعى الوالي وتْس

جيوسياسية واقتصادية (عرب بيع النفط والغاز 
ــاب  الّصْخِرّينْي)وال تراعي مصالح، بل عىل حس
ــا" األوروبيني الذين يتعرض اقتصادهم  "حلفائه
ــة العديد  ــالل عرقل ــن خ ــتقرار، م ــدم االس إىل ع
ــيل  ــة، وأهّمها مرشوع "الس ــاريع الطاق ــن مش م
ــمال  ــيا إىل ش ــخ الغاز من روس ــمايل2-" لض الش
رت من  ــَرضّ ــق، وَت ــر البلطي ــاع بح ــا، عرب ق أوروب
تجميد هذا املرشوع العديد من الرشكات األملانية 
والفرنسية والنمساوية والربيطانية والهولندية،

ــاز  الغ ــاريع  مش يف  ــال"  "توت ــاهم  ُتس ــا  فيم  
ــية، ومنها مرشوع "يامال" والذي يتضمن  الروس
نقل الغاز الرويس إىل اليابان (حليف أمريكا)... 

ــية  ــرى، طرحت الحكومة الّروس ــن جهة أخ م
ــن يف ُمْنَتَدى  ــاء األوروبيني الحارضي ــىل الزعم ع
ــك باالتفاق  ــبورغ" رضورة التمس ــان بطرس "س
ــف األمريكية،  ــض املواق ــران، ورف ــع إي ــّدويل م ال
ــي ال ُتراعي مصالح الّدول  ــة الجانب، والت أحادي
ــح  مصال وال  ــاق،  االتف ــىل  ع ــة  َع املَُوقِّ ــرى  األخ
ــية فرصة  ــة الّروس ــتغلت الحكوم ــاء، واس الُحَلف
األوىل  ــة  العاملي ــة  ل"القم ــج  للرتوي ــدى  املنت
ــتنعقد يف مدينة  ــي س ــع" الت ــة والتصني للصناع
ــية يف يوليو 2019 "لوضع  ــورغ" الروس "يكاترينب
ــي"،  العامل ــي  الصناع ــاع  للقط ــق  طري ــة  خريط
ــي إىل البناء، خالًفا  ــيا بمظهر الداع لَتْظهر روس
ــْدِم ما تّم  ــىل َه ــي تعمل ع ــدة الت ــات املتح للوالي
ــة الحرب  ــود، أي منذ نهاي ــبعة عق ــاؤه منذ س بن
ــي = 62,2 روبل  ــة... (دوالر أمريك ــة الثاني العاملي

رويس.

ــد مراقبون اقتصاديون أن الدول الصناعية  أك
ــتغالل  ــة عىل العالم باس ــعى للهيمن الكربى تس
نفوذها وقدراتها االقتصادية والعسكرية الهائلة 
ــاركت  ــبع التي ش وَتنتمي الدول الصناعية الس
ــيس "ناتو"  ــمال األطل ــدا إىل حلف ش ــة كن يف قم
ــتضيف" قواعد عسكرية  (عدا اليابان التي "تس
أمريكية ضخمة) وتستحوذ عىل حوايل 62 %من 
ــرثوة العاملية (حوايل 280 تريليون  قيمة صايف ال
دوالرا)، و تشري التقارير إىل أن  هذه الدول تمثل  

نحو 40 %من إجمايل الناتج املحيل العاملي،
ــّدول  ال ــذه  ه ــاء  زعم ــات  اجتماع وان    
ــزو  لغ ــات  ُمخّطط ــع  لوض ــة  ُمَخّصَص ــت   كان
ــن  م ــا،  وإعالمي ــكريا  وعس ــا  اقتصادي ــم  العال
ــمالية  للرأس ــي"  الّنهائ ــار  "االنتص ــل  أج
ــت  تح ــة،  املَُعْوَلَم ــة  الليربالي ــات  ولإليديولوجي
إىل  ــيوعية  الش ــة  محارب ــن  م ــة،  مختلف ــع  ذرائ

مكافحة اإلرهاب،
 وَجرت العادة أن َيْصدر بيان مشرتك َيْطمس 
الخالفات والخصومات إن ُوِجَدت، ولكن الرئيس 
ــع االتفاق  ــف العادة ورفض توقي ــي خال األمريك

بعد مشاركته يف إعداده، بل أّكد تهديدات سابقة 
ــِعري نار الحرب الّتجارية وبفرض املزيد من  بَتْس
ــاء ورشكاء  ــلع الحلف ــوم الجمركية عىل س الّرُس
الُحُروب العدوانية من أفغانستان إىل مايل ُمروًرا 
ــن وغريها، مما  ــوريا والصومال وليبيا واليم بس
ــي  وفقا للتقارير باعتزام القادة األمريكيني  يوح
ــمالية املَُعْوَلَمة  ــة الرأس ــتعادة قيادة املنظوم اس
ــني افتكاكه،  ــذي ُتحاول الص ــتعادة الّدور ال واس
ــمالية  ــدول الرأس ــني ال ــزان القوى ب ــري مي وتغي
ــل تغْلُغِلها  ــا، بفع ها حالي ــني أهمُّ ــربى، والّص الك
ــكا الجنوبية عرب تمويل  ــيا وإفريقيا وأمري يف آس
ــة،  ــة والطاق ــة التحتي ــاريع الُبْنَي ــن مش ــدد م ع
ــتثمارات الصني إىل 123  وبفعل ارتفاع حجم اس
ــنوات (من 2013 إىل  مليار دوالر خالل خمس س

 ...(2017
ــماليات الكربى  وتقول هذه التقارير ان الرأس
ــيا  وآس ــا  إفريقي يف  ــني  الص دور  ــن  ع ــاىض  تتغ
ــلع الرخيصة  ــت تقترص عىل بيع الس عندما كان
ــادن  املع ــىل  ع ــا  رشكاته ــتحوذ  وتس ــة  والرديئ
ــرشكات األوروبية  ــس ال ــم ُتناف ــط، طاملا ل والنف

ــا انتقلت الصني  ــة، وعندم ــة والياباني واألمريكي
ــة  الطاق ــال  ــة يف مج ــتثمارات الضخم إىل االس
ــرات  الطائ ــة  لصناع ــورة  املتط ــات  والتقني
والقطارات والسيارات، ثم الحواسيب والهواتف 
ــذكاء  ى "ال ــمَّ ُيَس ــا  ــاالت، وم ــة واالتص املحمول
ــي"، أصبحت أوروبا وأمريكا تعتربها  االصطناع
ــا أمريكا  ــل تعتربه ــا) ب ــس منافًس ــا (ولي َخْصًم
ــىل التجارة  ــِرس هيمنة الدوالر ع ــُدّوا"، قد َيْك "َع
العاملية وعىل النظام املرصيف العاملي، وقد ُيطّور 
ا  ــح َعُدوًّ ــلحة متطورة وُيْصِب ــًال أو عاِجًال أس آج

َيْعُرسُ هْزمه، بل تصعب مهاجمته...
ــة الِحماِئّية إحدى  ــودة السياس ــد تكون ع وق
ــي َزْحَزَحْت حدود  ــة 2008 - 2009 الت نتائج أزم
ــة الحرب  ــاد منذ نهاي ــم الذي س ــوازن القدي الت
العاملية الثانية، وقد تدوم هذه املرحلة االنتقالية 
ــعوب  ــا كانت النتيجة فإن الش ــوًدا، لكن مهم ُعُق
ــواء  ــتكون خارسة س ــتْعَمَرة س املُْضَطَهَدة واملُْس
ــارت) ونالت  ــني، إالَّ (إذا ث ــكا أو الّص ــازت أمري ف
نصيبها من إنتاجها وثرواتها التي تنهبها حاليا 

رشكات الدول الّسبع وغريها.

٠٧
بعد تصعيد الواليات المتحدة يف الحرب االقتصادية مع بكني وموسكو

روسيا والصني تطلقان مبادرة "الشراكة بني الحضارات" روسيا والصني تطلقان مبادرة "الشراكة بني الحضارات" 
دفاعا عن مصالحها االقتصادية واالسرتاتيجيةدفاعا عن مصالحها االقتصادية واالسرتاتيجية

الدول الصناعية السبع تخطط لغزو العالم اقتصاديا وعسكريا وإعالمياالدول الصناعية السبع تخطط لغزو العالم اقتصاديا وعسكريا وإعالميا
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املقدشي يشدد على تضافر الجهود لتحسني مستوى تحصل اإليرادات ومكافحة التهرب الضريبي
انعقاد اللقاء التشاوري الضريبي بذمار

ذمار/سبأ
ــاوري الرضيبي  عقد بمحافظة ذمار أمس اللقاء التش
ــي  الحكوم ــاع  القط ــب  ومكات ــات  ملؤسس األول  ــع  املوس

واملختلط والخاص باملحافظة.
ــة بني  ــاء الثق ــفافية وبن ــز الش ــاء إىل تعزي ــدف اللق ه
ــني آليات  ــة واملكلفني باملحافظة وتحس اإلدارات الرضيبي

تحصيل اإليرادات الرضيبية وتنميتها.
ــور وكييل املحافظة محمود الجبني  ويف االفتتاح بحض
ــني  ــظ ذمار محمد حس ــد محاف ــرزاق، أك ــد عبدال ومحم
ــني آليات  ــود لتحس ــر الجه ــىل رضورة تضاف ــديش ع املق
ــتوى تحصيل اإليرادات الرضيبية ومكافحة ظاهرة  ومس
ــرض باالقتصادي  ــي باعتبارها جريمة ت ــرب الرضيب الته

الوطني.
ــع الغرفة التجارية  ــيق م ووجه مكتب الرضائب التنس
ــوم  ــة ملتابعة وتحصيل الرس ــرتكة ومزمن بإيجاد آلية مش

ــني والتجار يف عموم  ــدى كبار املكلف ــة املرتاكمة ل الرضيبي
املديريات، مع مراعاة تيسري عملية التحصيل والتسديد 
ــم وبما  ــديد ما عليه ــن بتس ــازات للمبادري ــم امتي وتقدي
ــة األوعية  ــة كاف ــل وتنمي ــاءة التحصي ــع كف ــهم يف رف يس

اإليرادية الرضيبية.
وحث محافظ ذمار مكتب الرضائب وفروعه باملديريات 
ــمل  ــاملة ومحدثة تش ــىل رسعة إعداد قاعدة بيانات ش ع
ــا وتوريديها،  ــبة تحصيله ــوارد الرضيبية ونس ــع امل جمي
وكذا املكلفني املسددين ملا عليهم من مستحقات رضيبية 

واملتهربني .
وأشار إىل خطورة املرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن 
ــة بعد التصعيد  ــدوان والحصار خاص ــتمرار الع جراء اس
ــاء.. مؤكدا رضورة  ــدة والبيض ــري بمحافظتي الحدي األخ
ــد الصفوف  ــات وتوحي ــاوز التحدي ــود لتج ــر الجه تضاف

ملواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

ــاس  ــار عب ــب بذم ــب الرضائ ــر مكت ــح مدي ــا أوض فيم
ــم هذا اللقاء بالرشاكة مع النقابات  العمدي أن املكتب نظ
ــك يف اطار مرشوع  ــة باملحافظة وذل ــادات العمالي واالتح
ــهيد صالح الصماد  ــاء الدولة الذي اطلقه الرئيس الش بن
ــل  ــدف تفعي ــي" به ــد تبن ــي وي ــد تحم ــعار "ي ــت ش تح
مؤسسات الدولة وتعزيز كل مقومات الصمود والثبات يف 

وجه العدوان .
وأشار إىل أن اللقاء يسعى إىل تعزيز الوعي املجتمعي 
ــياً  ــة كونها رافدا أساس ــوارد الرضيبي ــديد امل ــة تس بأهمي
للخزينة العامة، فضال عن توضيح اآلثار السلبية لظاهرة 
ــاد الوطني  ــاتها عىل االقتص ــرب الرضيبي وانعكاس الته

خاصة يف ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البالد.
ــني يف املحافظة إىل املبادرة  ودعا العمدي جميع املكلف
ــتحقات رضيبية وعدم  ــديد ما عليهم من مس ورسعة تس
ــار ذلك من  ــا للدولة باعتب ــرب عن دفعه ــؤ أو الته التباط

الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
ــار محمد  ــال اليمن بذم ــس اتحاد عم ــار رئي ــا أش فيم
ــني اإلدارات  ــة والتعاون ب ــز الثق ــة تعزي ــرص إىل أهمي املنت
ــة  واملهني ــة  العمالي ــاد  واالتح ــات  والنقاب ــة  الرضيبي
ــل  ــة التحصي ــهيل عملي ــهم يف تس ــا يس ــة بم باملحافظ
ــبة تحصيل اإليرادات الرضيبية  ــني نس الرضيبي وتحس

خالل الفرتة املقبلة.
ــتحقة للدولة  ــع الرضائب املس ــن دف ــرب التهرب م واعت
ــة يف مثل هذه  ــدوان خاص ــكال الع ــكل آخر من أش ــو ش ه

الظروف االقتصادية واملعيشية التي تمر بها البالد.
ــا املختلفة  ــب بأنواعه ــع الرضائ ــرص أن دف ــد املنت وأك
ــتحق عىل  ــن مس ــة وَدي ــؤولية وطني ــب ومس ــة واج للدول
ــالك األرايض  ــتثمرين وم ــن التجار واملس ــة املكلفني م كاف
ــه  ــب وآليت ــون الرضائ ــمولني يف قان ــارات وكل املش والعق

التنفيذية.

٢٣٤ ألف أجنبي بالسعودية فقدوا وظائفهم

يف إطار برنامج اقتصادي مفروض من صندوق النقد الدويل

مصر تحصل على قرض بقيمة ١٢ مليار دوالر مقابل إلغاء دعم الطاقة واملياه وخفض سعر الجنيه

ــف أجنبي  ــن 234 أل ــرث م ــد أك فق
ــاص  الخ ــني  القطاع يف  ــم  وظائفه
ــع  ــالل الرب ــعودية، خ ــام بالس والع

األول من 2018م.
جاء ذلك، وفق مسح ”األناضول“ 
استنادا إىل بيانات رسمية سعودية.

ــدد املوظفني األجانب  وتراجع ع
ــة الربع  ــرد نهاي ــون ف إىل 10.18 ملي
ــون  ــل 10.42 ملي األول 2018م، مقاب

نهاية الربع الرابع 2017م.

ــني  املوظف ــدد  ع ــض  وانخف
ــعوديني إىل 3.15 مليون مشتغل  الس
ــام  ــن الع ــع األول م ــة الرب ــع نهاي م
الجاري، مقابل 3.16 مليون يف الربع 

الرابع من العام املايض.
ــذه األرقام، الخطوات  وتخالف ه
ــني  بتوط ــعودية  الس ــا  نفذته ــي  الت
يف  ــة  االقتصادي ــات  القطاع ــد  عدي
ــاالت  االتص ــات  قطاع يف  ــة،  اململك
ــواق  ــياقة، وبعض أس والتأمني والس

التجزئة.
ــعودية وبقية الدول  ــد الس وتعتم
ــكل كبري عىل العمالة  الخليجية، بش

األجنبية.
ــاض  انخف أن  ــون  مراقب ــرى  وي
ــعودية،  الس يف  ــة  األجنبي ــة  العمال
ــار برنامج التوطني الذي  يأتي يف إط
ــال عن ضعف  ــعودة فض يعرف بالس
ــع  تراج ــد  بع ــادي  االقتص األداء 

أسعار النفط منذ نحو 3 سنوات.

وانخفض عدد موظفي القطاعني 
ــعودية بنهاية  ــاص والعام بالس الخ
ــاري، إىل  ــع األول من العام الج الرب
ــن 13.58  ــو 13.33 مليون فرد، م نح
ــع الرابع من العام  ــون نهاية الرب ملي

املايض، حسب بيانات الهيئة.
ــني  ب ــة  البطال ــدل  مع ــع  وارتف
األول  ــع  الرب ــالل  خ ــعوديني  الس
ــن 12.8 %يف  2018م، إىل 12.9 %، م

الربع الرابع 2017م.

ــعار جميع  ــة املرصية برفع أس ــدأت الحكوم ب
ــذ االتفاق مع  ــات منذ بداية تنفي ــلع والخدم الس
ــايس للدولة (صندوق النقد الدويل)   الّدائن األس
ــدوق  يه الصن ــمِّ ــا ُيَس ــق م ــن تطبي ــذي يتضم ال
ــنوات  "برنامج إصالح اقتصادي" خالل ثالث س
ــاط  ــتالم أقس (من 2016 إىل 2018)، هي فرتة اس
القرض تحت مراقبة شديدة للصندوق، ويشمل 
ــاه وخفض  ــم الطاقة واملي ــالح" إلغاء دع "اإلص
ــعر الرصف" أو ما  ــعر الُجَنْيه، عرب "تحرير س س
ــب للرشكات  ــم"، وخفض الرضائ ــّمى "تعوي ُيَس
واألثرياء وزيادتها لُألَجراء والفقراء (الرضائب 
ــة أو رضيبة  ــة املضاف ــل القيم ــارشة مث ــري املب غ

ــر اقتصادية عربية  ــا لتقاري ــتهالك)، ووفق االس
حديثة فقد رفعت الحكومة أسعار النقل  ب350 
%، والكهرباء بمعدل 26,6 %، وَسُتْلغي الحكومة 
ــنة املالية -2021 دعم الكهرباء نهائيا خالل الس
ي  ــمِّ ــق ترصيحات وزير الكهرباء، وُيَس 2022، وف
ــذا الّتْخِريب االقتصادي  صندوق النقد الّدويل ه
ــل  كاه ــال  إثق أي  ــتثمارات"،  االس ــز  "تحفي
املواطنني وإلغاء الرضائب ومساهمة األثرياء يف 

ميزانية الدولة.
ــة  ــت حكوم ــد اقرتض ــر فق ــب التقاري  وبحس
ــار دوالر  ــييس 12 ملي ــد الفتاح الس ــرنال عب الج
ــنة 2016، برشوط  ــّدويل، س ــدوق الّنقد ال من صن

ــلع  ــا خفض أو إلغاء الّدعم عن عدد من الس منه
ــية، ومنها خفض دعم قطاع  والخدمات األساس
ــة  املالي ــنة  الس ــالل  %خ  47 ــبة  بنس ــاء  الكهرب
ــام  ــاء الّت ــق اإللغ ــوة يف طري 2018 – 2019 كخط
ــنة املالية 2022-2021 (أي 30  للّدعم بنهاية الس
ــعار  يونيو 2022)، بعد فرتة قصرية من زيادة أس
ــبة تصل إىل 350  تذاكر قطار أنفاق القاهرة بنس
ــا  ــة أنه ــة املرصي ــت الحكوم ــبق أن أعلن %، وس
ــرتفع الدعم تدريجيا عن الكهرباء واملشتقات  س
ــالح اقتصادي  ــج "إص ــار برنام ــة، يف إط النفطي
ــدوق النقد الدويل"  ــوم (َمْفُروض؟) من صن مدع
بقرض بقيمة 12 مليار دوالر"، وفق وزارة املالية.


