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 الفتتاحيةا
 

 

 

 فـــــــي أول رد فعـــــــل لزعــــــيم األفسيو

 السياس ي( ر املشوا)أوالهكذا علق حداد عن تعين اويحيى وزيرا 

قال رئيس منتدى رؤساء املؤسسات علي حداد إنه ملتزم بالعمل جنبا إلى جنب مع الوزير األول وكافة مؤسسات 

د لذي أجراه الرئيس بوتفليقة بإنهاء مهام عبالجمهورية في كنف الحوار والتشاور، و ذلك في أول رد فعل بشأن التغيير ا

املجيد تبون واستخالفه بأحمد اويحيى. و قال حداد في منشور عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل االجاماعي فايسبوك 

 أمس: بمناسبة تعيين أحمد أويحيى وزيرا أوال من طرف فخامة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أتقدم إلى معالي

الوزير األول بأحر التهاني . وأضاف حداد باسمي الشخص ي ونيابة عن كافة أعضاء منتدى رؤساء املؤسسات، نجدد 

التزامنا الثابت واملبدئي، للعمل جنبا إلى جنب مع معالي الوزير األول وكافة مؤسسات الجمهورية في كنف الحوار والتشاور 

نا األسمى، وسنعمل سويا من أجل بناء اقتصاد مستدام وتنافس ي . وخلص علي حداد للقول سيبقى خدمة الوطن هدف

يضمن للجزائر قّوتها وملواطنينا العيش في رفاهية . و معلوم بان أزمة عميقة اشتعلت مؤخرا بين الوزير االول االسبق 

لهجمات التي عبد املجيد تبون و رجل االعمال علي حداد ، الذي خرج قبل أيام ببيان ناري قال فيه ال يخفى أن ا

يتها بقناعة . .
َّ
 تعرضت لها كانت بسبب مواقفي تجاه املواعيد الهامة في حياة البالد والتي تبن

 

 

 

 يوما من العيد 15الشروق" تستطلع بورصة أسعار األضاحي قبيل "

 الحرائق تلهب أسعار األضاحي.. والعرض أكثر من الطلب

 قة األسعار وسندان البحث عن بيطري املواطنون تائهون بين مطر 

 الدولة ألفا بنقاط البيع املعتمدة من قبل 55ألف دينار و 27األسعار تتراوح ما بين 

دينار  ألف 55ألف دينار حتى  27العيد هذا األسبوع في الشركات التابعة للدولة من  بورصة أسعار أضاحي تراوحت

ألف دينار جزائري، فيما ألقت فضيحة  60حتى  ألفا 35للكبش، في حين يعرض املوالون ماشيتهم بأسعار تتراوح ما بين 

قتناء ا املاض ي بظاللها على عملية الشراء واالقتناء، ما جعل املواطنين يحرصون على تعفن اللحوم في عيد األضحى

 .األضاحي التي خضعت للفحص البيطري 

ن املعتمدة م الثالثاء، إلى عدد من نقاط بيع األضاحي بالعاصمة، ومنها نقطة البيع ،"خالل الجولة التي قادت "الشروق 

 أسعار الكباش ما بين املوالين الذين يعرضون سلعهم على قبل الدولة "شركة الطاركو" ببئر توتة، وقفنا على تباين في

بين  شركة "الطاركو" ما اق وكذا نقاط البيع املعتمدة من قبل الدولة، حيث تتراوح األسعار فيواألسو  الطرقات السريعة

لـ"الشروق" املدير التجاري بالشركة حاجي بالل، والذي أكد أن  ألف دينار جزائري، حسب ما صرح به 55ألفا حتى  27

الخميس بداية من الساعة  ستنطلق يوم غد مهيأة لبيع أضاحي العيد للمواطنين، مشيرا إلى أن العملية كل الظروف

والسبت، وأضاف املعني بأن األسعار مدروسة بشكل جيد وهي  التاسعة صباحا حتى السابعة مساء وحتى يومي الجمعة

 .العائلة الجزائرية مناسبة حسب قدرات

  

  الطاركو": اطمئنوا.. رؤوس الغنم مراقبة صحيا من قبل بيطري "
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الطاركو" منصوري رزيقة، طمأنت املواطنين املتخوفين من حاالت تعفن " ديرة العامة لشركةمن جهتها، الرئيسة امل

بيطري  مراقبتها صحيا من قبل التي حدثت العام املاض ي، لتؤكد بأن كل رؤوس الغنم التي تباع في الشركة يتم األضاحي

بأن الشركة تقوم ببيع األضاحي بالتقسيط فقط للشركات العمومية  مختص منذ والدتها وحتى بيعها، ونوهت في السياق

ثمن  فالتعامل يكون بدفع كامل بها اتفاقيات مع مصلحة الخدمات االجتماعية التابعة لها، وأما املواطنين التي تربطها

 .الكبش

العدد هذا السنة، حيث آالف رأس غنم، وتعّول على رفع  4السنة املاضية  وأفادت ذات املسؤولة بأن الشركة باعت

والبرواقية،  تربى بكل من الجلفة واألغواط  آالف رأس غنم وسيرتفع العدد في األيام املقبلة، وهي األغنام التي 3تحضير  تم

قدر ي للمواطنين خدمة اإليواء وتسليم األضحية ليلة العيد مقابل دفع مبلغ ثابت وصرحت منصوري بأن الشركة تقترح

 .السوق العادية أن األسعار املعروضة ثابتة ولن ترتفع مثل ما يحدث فيدج، وأكدت 1000بـ

  

 املوالون يتوقعون ارتفاع األسعار بسبب الحرائق

 يوما على عيد األضحى، ركودا 15السنوات املاضية، تشهد أسواق املاشية قبيل  وعلى عكس ما اعتاد عليه املواطنون في

الحرارة الرهيب الذي قيد تحركات  التقتهم "الشروق" أمس الرتفاع درجات وإقباال محتشما، أرجعه املوالون الذين

السوق والبيع خالل األيام القادمة، وقال موال من واد سوف هزلة عماد  املواطنين، غير أن املعنيين يتوقعون انتعاش

لشراء سوف والبيض، بأن اواد  ليعرض املاشية التي جلبها من الذي نصب خيمته على الطريق السريع بئر توتة،  الدين

 باالستفسار والسؤال على األسعار ونوعية األضحية، ليتوقع املعني ارتفاع منعدم هذه األيام، حيث يكتفي املواطنون 

 .األسعار األسبوع املقبل

 ف ماال اندلعت بسبب ارتفاع درجات الحرارة تسببت في تلف كميات هائلة من األع وأشار املوال إلى الحرائق األخيرة التي

لتجنب الخسارة، وأضاف بأن األسعار حاليا  جعل أسعارها ترتفع وهو ما يفرض برأيه على املوالين زيادة أسعار املواش ي

 دينار جزائري، أما بخصوص الشهادة البيطرية الخاصة باألضحية التي يتم بيعها، ألف 58ألفا حتى  35تتراوح ما بين 

 الطبيب البيطري، غير أن عملية البيع ال  للعاصمة ال يمكن أن ينقلها دون شهادةأكد املعني بأن األضاحي التي يجلبها 

 .تتم بحضور البيطري 

  

 مواطنون يتخوفون من تكرار فضيحة فساد أضاحي العيد

 أو على عدد من نقاط بيع املاشية التي تمركز بها املوالون سواء باألسواق  وحسب الجولة االستطالعية التي قادتنا إلى

بقدر ما يهمه الفحص  امتداد الطرقات السريعة، فاألسعار لم تعد هي الهم الشاغل للمواطن الجزائري،

التقيناه على الطريق السريع وهو يعاين املاشية التي عرضها  لنا أحد املواطنين الذي للماشية، حيث أكد  البيطري 

ي الجزائريين، جعلته يتريث ف ددا معتبرا من أضاحيهناك، بأن فضيحة اللحوم املتعفنة التي طالت ع موال من الجلفة

سالمة املاشية، مشيرا إلى أنه يتوجب على الدولة مراقبة نقاط  عملية الشراء، ويشترط وجود فحص بيطري للتأكد من

يتحدث  التي -يضيف–البيطرية  العشوائية واشتراط حضور بيطري في عملية البيع والشراء، حيث أن الشهادة البيع

ألخرى غير كافية للتأكد من صحة اللحم، خاصة بعد فضيحة السنة  املوالون والتي يحملونها للتنقل من والية عنها

 .املاضية

وفيما تشهد سوق املاشية استقرارا نسبيا في األسعار، يبقى الهاجس األكبر للمواطنين هذه السنة هو صحة املاشية 

 .وخضوعها للفحص الطبي
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 قانون املالية.. الثالثية وأزمة مصانع السيارات وفوض ى االستيراد

 )الشروق أونالين(ملفات اقتصادية "حرجة" تنتظر "فتوى" أويحيى 7

سبتمبر، أهم امللفات  23 واجتماع الثالثية املرتقب عقده بوالية غرداية يوم 2018قانون املالية لسنة  سيكون 

سنوات من  5أحمد أويحيى، العائد للجهاز التنفيذي، بعد نحو  االقتصادية التي ستوضع على طاولة الوزير األول 

 .لفات اقتصادية كبرى م 7سيفصل في  مغادرته، والذي

ن املالية للسنة القادمة في أجل أقصاه سبتمبر املقبل، ويرتقب أن تقترح الحكومة الجديدة، ما سيتضمنه مشروع قانو 

بإجراءات أكثر صرامة، في حين ستتطرق الثالثية مللف األزمة االقتصادية، والعقار الصناعي ومصانع السيارات، وتنظيم 

لته ل حماالستيراد والقطاع الخاص، وقد يعود ملف االستدانة الخارجية للواجهة، والتي تحدث عنها أويحيى بقوة خال

 االنتخابية في تشريعيات ماي املاض ي.

، السيما فيما يتعلق 2009، رائحة ولون قانون املالية التكميلي لسنة 2018وينتظر أن يحمل قانون املالية لسنة 

، وتطبيق مبدأ حق الشفعة، وحتى إجراءات 49ـ 51باإلجراءات الخاصة بتنظيم االستثمار األجنبي، على غرار القاعدة 

 م االستيراد والتمويل عبر القرض السندي وإلغاء القرض االستهالكي آنذاك.تنظي

ويعرف عن أويحيى تبنيه سياسة "الصرامة املالية" ملواجهة األزمات االقتصادية، عبر خيار التخلي عن الكماليات للحفاظ 

 ر دوالر.مليا 100على ما تبقى من دوالرات في احتياطي النقد األجنبي والتي تناهز اليوم الـ

كما أن لقاء الثالثية املقبل، والذي يعّول عليه إلذابة الجليد بين الحكومة وشركائها االجتماعيين، وخصوصا عودة الود 

بين الجهاز التنفيذي ورجال األعمال من منتدى رؤساء املؤسسات، سيكون فرصة للتقريب أكثر بين القطاعين العام 

م قرابين تثبت رد جميل الدولة، التي مكنتهم في سنوات البحبوحة من إعفاءات والخاص، و"جرجرة" أصحاب املال لتقدي

 مالية بالجملة وتسهيالت جبائية وامتيازات كبرى لالستثمار.

ومن املعروف عن أويحيى برأي متابعين، اختالفه عن سابقه عبد املجيد تبون، في طريقة العمل، حيث ينتظر أن يسعى 

طبيق مضمون وفحوى ما جاء في الدستور الجديد، الذي يؤكد ويكّرس مبدأ: "ال فرق بين الوزير األول الجديد إلى ت

القطاعين الخاص والعام"، السيما في ظل الظرف املالي الصعب الذي تمر به الخزينة، والذي يفرض ضرورة االستعانة 

ة فتح باب االستثمار في كافبأموال القطاع الخاص لتمويل املرحلة املقبلة، عبر تشكيل نسيج مؤسساتي جديد، و 

 القطاعات، وتكريس الشراكة بين املؤسسات العمومية والخاصة.

ويبقى ملف دفتر الشروط الجديد املنظم لنشاط تصنيع وتركيب وتجميع السيارات، والذي سبق وأن أعلن تبون 

 ن، أهم امللفات التي تنتظر مراجعته، بإجراءات أكثر صرامة من حيث رفع نسبة اإلدماج ومنح االمتيازات للمستثمري

استشارة الوزير األول الجديد، وكذا بالنسبة للقرارات املتخذة مؤخرا السيما فيما يتعلق بوقف مصانع تركيب السيارات 

منتوجا، وتسريح السلع املحتجزة  36مؤقتا، إلغاء مشاريع حظائر العقار الصناعي، وإلغاء قرارات تجميد التوطين البنكي لـ

منذ أزيد من شهر، وفرض رخص تنظيم االستيراد، والعديد من اإلجراءات االقتصادية التي أثارت زوبعة في باملوانئ 

 .الفترة األخيرة

 :باملئة منها دون مكيفات هوائية.. االتحادية الوطنية

 )الشروق أونالين(ألف سيارة أجرة في حاجة إلى تجديد.. ودخالء أفسدوا املهنة 72

سيارات األجرة على املستوى  ائة منبامل 60إحصائيات جديدة لالتحاد الوطني لسائقي سيارات األجرة، أن  كشفت

سيارة أجرة، األمر الذي أثار استياء وغضب الزبائن خاصة خالل  ألف 72الوطني دون "مكيفات هوائية"، ما يعادل 
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جهيز قانونية تلزم السائق بت ضربت البالد في الفترة األخيرة. باملقابل، أكد االتحاد أنه ال توجد مادة موجة الحر التي

 .مكيف هوائيسيارته ب

 سيارات األجرة، محمد زرناجي، في تصريح لـ"الشروق"، أن عدم حصول سائقي أوضح رئيس االتحاد الوطني لسائقي

شاطهم مون بممارسة نوبالتالي فهم ملز  سيارات األجرة على تسهيالت ومساعدات مادية قد صعب عليهم تجديد مركباتهم

 جديدة، ليجد سائق سيارة األجرة نفسه تائها يناضل لوحده ألجل افتكاك حقوقه، بسياراتهم القديمة دون اقتناء أخرى 

باملائة على املستوى الوطني  60قدر بـ مؤكدا في ذات السياق أن نسبة السائقين الذين يملكون سيارات أجرة قديمة قد

 ألف سيارة أجرة، األمر الذي 120فهي ال تتوفر على "مكيفات هوائية"، من أصل  رة وبالتاليألف سيارة أج 72ما يعادل 

ه برفع الواليات بصفة دورية، في وقت قاموا في أثار وال يزال يثير استياء وغضب الزبائن بالنسبة إلى الذين ينتقلون عبر 

  .لحر التي ضربت البالد مؤخراكافة األطراف، خاصة خالل موجة ا انشغالهم إليجاد حل مناسب يرض ي

لى ع لسائقي سيارات األجرة، أنه ال توجد مادة قانونية تجبر سائق سيارة األجرة وأكد املسؤول األول عن االتحاد الوطني

موقفهم، على اعتبار أن "املكيف الهوائي"  تجهيز مركبته "بمكيف هوائي"، و رغم ذلك فليس لديهم أي حجة يبررون بها

  .لزبائنهو  ما هو متداول بين السائقين. وبالتالي فاقتناؤه سيمنح "راحة" للسائق با على محرك السيارة عكسال يؤثر سل

األجرة، أن هذه املهنة قد أضحت في الفترة األخيرة تستقطب مختلف  وأضاف رئيس االتحاد الوطني لسائقي سيارات

وحة" إلى "ورشة مفت لوا منها مهنة إضافية، لتتحول مسبوقين قضائيا وحتى من فئة املوظفين الذين جع الفئات، من

 .ملن هب ودب

 

 التغطية تراجعت إلى النصف خالل شهري جويلية وأوت

 )الشروق أونالين(املستشفيات "عاجزة" عن تأمين الخدمات الصحية بسبب العطل

 يوما فقط 15تقليص عطل العاملين في مصالح التوليد إلى 

بسبب عطل األسرة الطبية  باملائة 50نسبة التغطية الصحية بمختلف املؤسسات الصحية في الجزائر إلى  تراجعت

ده املكلفخالل شهري 
ّ
 .باإلعالم بوزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات سليم بلقّسام جويلية وأوت، حسب ما أك

وقال بلقّسام، في حديثه إلى "الشروق" بخصوص النقص الفادح املسجل على مستوى الخدمات املقدمة للمرض ى في 

مختلف املؤسسات الصحية، إّن الجزائري تعّود على أخذ قسط من الراحة في إطار عطلته السنوية خالل فصل 

ل شهر أوت الذي يزداد عليه الطلب بكثرة، وهي ظاهرة تخص القطاع العام والقطاع الصيف، وتسجل الذروة عادة خال

 الخاص على حد سواء وال يحيد عنها األطباء واملمرضون.

وأضاف ممثل وزارة الصحة أّن القطاع الخاص الذي طالته أيضا الظاهرة ينشط في إطار خدمة عمومية بامتياز بما 

رخيص للطبيب الخاص ال يعني أنه يعمل وفق مصلحته فقط، بل وفق ما يخدم تحمله من واجبات ألن إعطاء الت

 الجميع.

وحسب بلقّسام، فإن وزارته "أبرقت شهر ماي املنصرم إلى كافة مديريات الصحة تعليمة لتحديد جداول العطل السنوية 

املصالح على وجه الخصوص التي مع ضرورة األخذ بعين االعتبار ضرورة السهر على دوام الخدمات على مستوى كل 

 تعرف إقباال كبيرا في الصيف خاصة مصالح التوليد واالستعجاالت".

يوما  15في نفس اإلطار وفيما يخص التوليد، كان قد طلب من كافة املديرين تقليص العطلة الكاملة في الصيف إلى 

 فقط، بالنظر إلى ازدياد الحاالت التي تقصد هذه املصالح.

قانون الحالي، يقول بلقّسام، يفرض على األطباء جميعا االلتزام بجدول املناوبة وفق النصوص التنظيمية، كما أّن ال

  بما يجّنب املؤسسات أي خلل أو اضطراب.



 

 7 

واستطرد بلقّسام أّن "املغزى من التعليمة هو توفير اإلطار العام الذي يجب أن يعمل فيه كافة املستخدمين واألطراف 

 ام والخاص، والباب مفتوح أمام مديري الصحة األكثر دراية باحتياجات قطاعهم جواريا".من القطاع الع

وبخصوص ما يعيشه مرض ى السرطان من معاناة في مراجعة أطبائهم ومواعيدهم التي تتعرض للتأجيل من حين إلى 

ؤسسة السهر الحترام آخر، قال بلقّسام إن "عالج هؤالء يخضع لبروتوكوالت معينة ال تحتمل التأجيل وعلى امل

 البروتوكول العالجي".

 )واج( أويحيى يستلم مهامه الجديدة كوزير أول 

خالل حفل تسليم املهام مع الوزير األول   وذلكالجديدة كوزير أول،   استلم السيد أحمد أويحيى اليوم األربعاء مهامه

 عبد املجيد تبون بقصر الحكومة بالجزائر العاصمة.  السابق السيد

الوزير األول عبد املجيد تبون وعين   وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أنهى أمس الثالثاء مهام

 .للدستور وبعد استشارة األغلبية البرملانية 5الفقرة  91 للمادة  السيد أحمد أويحيى خلفا له، وذلك طبقا

 
 
 
 

 ()واجأوال خلفا لتبون يأخذ حيزا واسعا في الجرائد الوطنية الصادرة اليومتعيين أويحيى وزير 
 
 

 
أمس الثالثاء السيد أحمد أويحيى وزيرا أوال خلفا للسيد عبد املجيد   عبد العزيز بوتفليقة تعيين رئيس الجمهوريةأخذ 

 تبون حيزا واسعا في الجرائد الوطنية الصادرة يوم األربعاء.

أنه إذا كان تعيين السيد أويحيى على رأس   الفرنسيةففي مقال لها اعتبرت يومية " لكسريسيون" الناطقة باللغة 

أن هذا االستخالف مستحق وهو ما يؤكده كل املالحظين الذين يشهدون على الكفاءة   الحكومة مفاجأة للبعض إال

 العالية لهذا الرجل.

للوزير  سياسيةنفس اليومية التي خصصت الصفحات األربعة األولى للموضوع نشرت مقاال عادت فيه إلى املسيرة ال

 األول الجديد الذي وصفته " برجل الظروف الصعبة".

كما عادت يومية املجاهد من جانبها إلى مشوار السيد أحمد أويحيى الثري وإلى املناصب التي تقلدها في الوظائف 

ان في ة ثم رئيس ديو وهي السنة التي يعين فيها نائب كاتب الدولة للشؤون العربية و اإلفريقي 1993بالدولة منذ   العليا

 قبل أن يعين عدة مرات على رأس الحكومة. 1995عهد الرئيس اليامين زروال في 

د تبون كما عبد املجي  في حين تساءلت يومية ليبرتي عن مصير املشاورات السياسية التي دعا إليها الوزير األول السابق

 ية والتجارة الخارجية.تساءلت أيضا عن التعديالت التي ستطرأ على السياسة االقتصاد

http://ar.aps.dz/algerie/46605-2017-08-15-13-40-06
http://ar.aps.dz/algerie/46605-2017-08-15-13-40-06
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ة اقال  وعلى غرار العديد من اليوميات األخرى جست يومية ليبرتي نبض األحزاب السياسية واستقت مواقفها حول 

 السيد تبون و أراءها بخصوص تعيين السيد أويحيى.

عبد املجيد تبون من طرف أما يومية لوكوتيديان دوران فقد خصصت افتتاحية عددها لليوم إلى موضوع استخالف 

أحمد أويحيى. ففي االفتتاحية التي اختار كاتبها عنوان" إقالة وتساؤالت" اعتبر صاحبها أن بعض الدوائر، احتكاك املال 

األجنبية على القرارات السيدة للجزائر نجحت أخيرا في ابعاد   بالسياسة والضغط املمارس من قبل بعض القنصليات

 عبد املجيد تبون.

النسبة ليومية لوجون انديبوندان فان الهدف من تعيين أحمد أويحيى وزيرا أوال هو إعادة الثقة والحوار مؤكدة في وب

افتتاحيتها أيضا أن الوزير االول الجديد يمثل الحل األمثل لكون الرجل الذي عين على رأس الهيئة التنفيذية متمرسا 

 وعارفا ومتعودا على دواليب السلطة.

عادت يومية الوطن عن كثب إلى موضوع تعيين السيد أحمد أويحيى على رأس الوزارة االولى للمرة الرابعة من جهتها 

سنة فيما اعتبرت يومية لوسوار دالجيري أن عودة السيد أويحيى لم يكن منتظرا وأن سقوط حكومة عبد  22خالل 

 املجيد تبون تمت بسرعة.

لتعيين السيد أحمد أويحيى خلفا لعبد املجيد تبون   اليوم جزءا هاماالخبر فقد خصصت عددها الصادر   أما يومية

معتبرة في مقال عنونته" أسرع تغيير حكومي في تاريخ الجزائر" أن إقالة عبد املجيد تبون الذي تبع تعيينه لغط كبير، 

 كان مفاجئا للجميع.

 لذي ال يرحل برحيل الرؤساء".وفي بورتريه للوزير األول الجديد وصف كاتبه السيد أويحيى ب"الرجل ا

وفي مقال لها عادت فيه إلى املشوار السياس ي للوزير األول الجديد والظروف التي سبقت إقالة الوزير األول 

 رجحت يومية النهار حفاظ السيد أحمد أويحيى على نفس الطاقم الحكومي الحالي.  السابق،

واملحللين بخصوص تعيين السيد أوحي وزيرا أوال حيث أعتبر  كما حاولت اليومية أيضا استقاء أراء بعض السياسيين

املحلل عامر رخيلة أن السيد أويحيى رجل دولة بامتياز وهو الحل األمثل لهذه األوضاع، فيما وفصه املحلل حميد علوان 

 بأنه رجل اجماع وسيفتح باب الحوار أمام الجميع.

 يحيى معتبرين أنه سيدعم االقتصاد الوطني.كما ثمن أيضا بعض املحللين االقتصاديين تعيين أو 

يومية النهار حفاظ السيد أويحيى على الطاقم الحكومي الحالي توقعت يومية "الفجر" باملقابل اختفاء   وفيما رجحت

 بعض الوجوه الوزارية الحالية اثر التعديل الجزئي الذي سيقوم به.

لسياس ي والدبلوماس ي للسيد أحمد أويحيى كما ركزت على ردود عادت هي أيضا إلى املشوار ا  أما يومية األحرار فقد

 قرار الرئيس.   الذي يدعم  األفعال التي أعقبت تعيينه أمس الثالثاء سيما موقف حزب جبهة التحرير الوطني

وخصصت يومية الشروق الصفحة الثالثة من عددها اليوم إلى تعيين أحمد أويحيى بدل عبد املجيد تبون، حيث عادت 

 ي األخرى إلى مشواره السياس ي وإلى الظروف التي سبقت إقالة الوزير األول السابق.ه

التي تنتظر الوزير األول الجديد --كما قالت--كما خصصت ذات اليومية أيضا مقاال حول امللفات االقتصادية " الحرجة" 

 على غرار "قانون املالية، الثالثية وفوض ى االستيراد".

 

 )واج( أويحيى يعرب عن أمله في أن يكون في مستوى ثقة رئيس الجمهورية

بالجزائر العاصمة، عن أمله في أن يكون في مستوى الثقة التي وضعها   أعرب الوزير األول، أحمد أويحيى، اليوم األربعاء  

بون، خلفا للسيد عبد املجيد ت منصب الوزير األول فيه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي عينه في 

 وفي مواصلة تنفيذ برنامجه.

http://ar.aps.dz/algerie/46619-2017-08-16-09-57-24
http://ar.aps.dz/algerie/46619-2017-08-16-09-57-24
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وصرح السيد أويحيى عقب استالم مهامه الجديدة من الوزير االول السابق عبد املجيد تبون قائال: "اتوجه بالشكر 

التي وضعها في شخص ي وأؤكد والئي له وحرص ي على  الجزيل لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على الثقة

 ".2014تنفيذ برنامجه الذي وضعه سنة 

وعبر السيد اويحيى عن أمله في أن يكون لديه "الجهد والقدرة لتحمل هذه املهمة الثقيلة" وان يكون "في مستوى ثقة 

 على "ما بذله في اطار مهمته".رئيس الجمهورية وفي خدمة الشعب الجزائري"، متوجها بالشكر الى السيد تبون 

بدوره، نوه السيد تبون بالثقة التي وضعها رئيس الجمهورية في السيد أويحيى لتولي منصب الوزير األول، معتبرا انها 

 "ثقة في محلها ملا للسيد اويحيى من حنكة وتجربة في التسيير في أصعب الظروف".

من "الوصول الى قصر  --قال  كما--ة على الثقة التي مكنته وبعد ان وجه السيد تبون شكره الى رئيس الجمهوري

 الحكومة"، جدد "والءه التام" للرئيس بوتفليقة، مؤكدا أنه يكن له "كل املحبة واملودة".

يذكر ان رئيس الجمهورية قد أنهى أمس الثالثاء مهام الوزير األول عبد املجيد تبون وعين السيد أويحيى خلفا له، وذلك 

 .للدستور وبعد استشارة األغلبية البرملانية 5الفقرة  91ادة طبقا للم

 

 )واج( صيد املرجان : إنهاء التحضيرات التنظيمية والقانونية

رجان والقانونية إلطالق حملة صيد املأنهت وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري كل الترتيبات التنظيمية 

 املرتقب االنطالق فيها قبل نهاية السنة الجارية، حسبما أفاد به اليوم االربعاء مسؤول بالوزارة في تصريح لـ وأج.

قة للمواف  ووجهت الوزارة املراسيم التنفيذية الخاصة بهذا النشاط إلى القطاعات األخرى ذات الصلة بهذا النشاط

الوزارة املدير العام للصيد البحري ب  طها خاصة منها الدفاع واملالية والنقل والتجارة والبيئة، حسبما أفاد بهعليها وضب

 طه حموش.

ويعتمد تحديد موعد الشروع في هذا النشاط على تاريخ رد القطاعات املعنية على وزارة الفالحة والتنمية الريفية 

 يم النهائية في الجريدة الرسمية.والصيد البحري بهذا الخصوص، ونشر املراس

ووفقا لنفس املسؤول فقد حدد وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، نهاية السنة، كآخر 

 أجل للشروع في النشاط.

افي حيث ر ويتضمن االطار القانوني لنشاط صيد املرجان كيفيات استغالل املوارد البيولوجية عن طريق الغوص االحت

يل من طرف الوك  يحدد منطقة وساعات الغوص وعدد مرات الغوص وكذا كيفيات التصريح باملادة التي يتم اصطيادها

 صاحب االمتياز وتسجيلها مع تدوين الوزن التقريبي و تحديد توقيت اصطيادها.

دة الدنيا لغلق مساحات سنوات فيما حددت امل 5وحددت املدة القصوى الستغالل االمتياز في صيد املرجان ب 

 ( منذ تاريخ البدء باالنتفاع.1سنة،أما مدة االستغالل من طرف صاحب االمتياز فحددت بسنة واحدة ) 20االستغالل ب

آالف كيلوغرام سنويا لكل مساحة استغالل توزع على  3000فقد تم تحديدها ب    وبالنسبة للكميات املرخص بها

 أصحاب االمتياز.

صاحب امتياز(  30لالستغالل على الشريط الساحلي الشرقي : األولى تغطي ساحل والية الطارف )وحددت منطقتين 

 صاحب امتياز بكل والية( حسب توضيحات ذات املسؤول. 15ومنطقة ثانية تغطي واليتي سكيكدة و جيجل )

قالة )الطارف(، ميناء عنابة، أما عن موانئ االنزال املحددة في اطار بعث نشاط صيد املرجان فيتعلق االمر بميناء ال

مناء بوديس )جيجل(، ميناء بجاية،ميناء سطورة)سكيكدة(، ميناء دلس)بومرداس(،ميناء 

 مستغانم،ميناء بني صاف.  تنس)الشلف(،ميناء
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ويتكفل حرس الشواطئ بتفقد صحة املعلومات املدونة في التصريح باملادة املصطادة ويتم تشميع الصندوق الحامل 

 ب املسؤول.للمادة حس

شروط وكيفيات وضع جهاز تتبع مسلك املرجان الخام ونصف املصّنع بقرار وزاري   كما تم في إطار هذه املراسيم تحديد

 .17نشر في الجريدة الرسمية رقم 

كالة و ويسند تسيير هذه االجراءات إلى الوكالة الوطنية للتنمية املستدامة للصيد البحري و تربية املائيات بالتنسيق مع ال

 الوطنية لتوزيع و تحويل الذهب واملعادن الثمينة األخرى.

ل االمتياز ومساحة االستغال  و تثبت وثيقة تتّبع املسلك االقتناء القانوني للمرجان الخام و نصف املصنع وصاحب

 والغواص والكميات املصطادة واملحّولة والكميات املسّوقة واملحّولة.  وسفينة الصيد

في املائة من الكمية املصطادة  70على أن صاحب االمتياز ملزم ببيع  231-15جهته ينص املرسوم التنفيذي رقم ومن 

من املرجان للوكالة الوطنية للمعادن النفيسة )أجينور( التابعة لقطاع الصناعة واملناجم والتي تشتري هذه الكمية 

 مقابل مبلغ مالي يتم االتفاق عليه بين الطرفين.

 وم وكالة أجينور ببيع املرجان للحرفيين والناشطين في مجال الصناعات التقليدية واملحولين عبر الوطن.و تق

غواص متخصص مهمتهم األساسية صيد املرجان من قاع البحار، وهم الوحيدون في  136وذكر السيد طه بوجود 

 الغواصين.الجزائر الذين يحوزون على الترخيص، مع مواصلة عمليات التكوين لفائدة 

يذكر أن املركز الوطني لتنمية املوارد البيولوجية أدرج في مايو املاض ي املرجان األحمر ضمن قائمة أولية لألنواع الحيوانية 

 والنباتية املهددة باالندثار في الجزائر نتيجة املمارسات غير القانونية والعشوائية.

 .2001ط صيدها منذ سنة وتم تعليق استغالل هذه الثروة في الجزائر ومنع نشا

 

 )واج(   املقبل وزارة الفالحة : تقييم أولي ملوسم الحصاد و االستعداد ملوسم الحرث و البذر

البحري السيد عبد القادر بوعزغي يوم الثالثاء اجتماعا يتعلق بالتقييم   ترأس وزير الفالحة و التنمية الريفية و الصيد

ي  2018 -2017البذر   و كذلك التدابير املتخذة النطالق موسم الحرث و 2017-2016ملوسم الحصاد و الدرس   األولي

 حسبما أفاد به بيان للوزارة.

ألح السيد بوعزغي خالل   2017-2016و بعد تقديم عرض حول ظروف سير عملية الحصاد و تجميع الحبوب للموسم 

يق توفير كل الظروف البشرية واملادية و نهايتها عن طر   مداخلته على ضرورة السهر على السير الحسن للحملة حتى

قبل امل  مختلف اإلجراءات األخرى من أجل إنجاح عملية انطالق موسم الحرث و البذر للعام  تسخير الشبابيك املوحدة و

االجتماع الوزاري املشترك املنعقد في   من جهة أخرى أعطى الوزير تعليمات تتعلق بتجسيد اإلجراءات املتخذة خالل.

 ن املاض ي و املخصص لشعبة الحبوب.جوا

ل إطار ضبط السوق الوطني للحبوب و البقو   و من بين اإلجراءات املتخذة تعزيز دور الديوان الجزائري املنهي للحبوب في

 الجافة ي يضيف نفس املصدر.

اعة الخصوص زر مساحات الحبوب و ب  في نفس السياق ألح السيد بوعزغي على ضرورة زيادة اإلنتاج الوطني و توسيع

البور و أخذ جميع التدابير بهدف تعزيز اإلنتاج الوطني بغية تحقيق   البقوليات الجافة في إطار تقليص مساحة األراض ي

 الغذائي للبالد.  األمن

ارة ز ممثلو املعاهد التقنية التابعة للو   و حضر االجتماع إطارات مركزية من الوزارة و الديوان الجزائري املنهي للحبوب و 

 للواليات الرائدة في إنتاج الحبوب.  إلى جانب مديري املصالح الفالحية
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 )واج( اضراب شركة الطيران الفرنسية "اغل أزور" : ال تأثير على الرحالت باتجاه الجزائر 

"اغل ازور" باتجاه الجزائر بصفة عادية دون ان يكون إلضراب   سيتواصل برنامج رحالت شركة الطيران الفرنسية

يد بن بالجزائر الس  حسبما أكده املندوب العام للشركة   الذي شرع فيه يوم االحد أي أثر عليه  يفون و املضيفاتاملض

 سليمان ياسين في تصريح لوأج.

االضراب لكن برنامج الرحالت باتجاه   و صرح املسؤول قائال: "صحيح ان جزءا من موظفي الشركة استجاب للدعوة الى

 الجزائر لن يتأثر".

 و اضاف :"سيتم الحفاظ على جميع الرحالت بصفة عادية و دون اي مشكل".

"يتعلق بتأخيرات عملية مرتبطة   اوضح نفس املسؤول ان االمر قد  و ردا عن سؤال حول تأخيرات محتملة في الرحالت

 الرحالت".  بموسم االصطياف لكنها دون أثر على برنامج

 يستمر الى غاية الثالثاء.  اليوم االحد في اضراب متسلسل ينتظر ان "اغل ازو"  و شرع مضيفو و مضيفات شركة

ان االضراب سيشمل االحد  -الحركة  و هي الجهة الداعية لهذه-و ذكرت نقابة مضيفي الطيران بفرنسا امس السبت 

يليا ين ثم الى مارسلينتقل الى مدينة ليون غدا االثن -طيران بفرنسا  و هي ثاني شركة-القاعدة الباريسية ل"اغل ازور"

 الثالثاء.  يوم

 .هذه االخيرة  و ينتظر ان يتم االربعاء القادم عقد لقاء بين االدارة و النقابة حسب ممثل عن 

 

 سيستـأنفون مهــامهــــم بعد أســـبوعــــين

 السياس ي( شوار امل)ملفات ثقـــــــيـلة تنتظر نواب البـرملان

يستأنف نواب الفترة التشريعية الثامنة عملهم تحت قبة البرملان مطلع سبتمبر بعد عطلة استمرت لشهرين ،غاب 

خاللها ممثلو الشعب حتى عن التفاعل من مستجدات الساحة الوطنية،و يواجه البرملانيون الجدد أجندة مكثفة 

نية العادية الواحدة،و لعل ما يزيد من ثقل املسؤولية بمشاريع ساخنة ستعرض للمناقشة واملصادقة خالل الدورة البرملا

امللقاة على عاتقهم هو تزامن العهدة مع التحضير الستحقاقات محلية ثم انتخابات رئاسية مقررة بعد أقل من سنتين. 

جراءات الذي يعتبر قنبلة موقوتة داخل البرملان، بما يحمله من إ 2018و يصطدم ممثلو الشعب بمشروع قانون املالية 

جديدة في إطار سياسة ترشيد النفقات، خاصة وأن عديد الخبراء أشاروا إلى ان الحكومة ال تملك خيارات أخرى من 

. قائمة مشاريع النصوص التي تنتظر النواب  2015أجل مواجهة مخلفات الصدمة النفطية التي ضربت الجزائر في 

ائكة لن يكون الحوار حولها هادئا طبقا لتوقعات املتابعين مشروعا، تضم ملفات ش 20الجدد والتي تتضمن أزيد من 

للشأن السياس ي. أهم هذه امللفات مشروع قانون الصحة العمومية الذي أثار جدال واسعا أدى إلى تأجيل مناقشته 

ارة لوز واملصادقة عليه ملرات متكررة، فضال عن مشروع قانون العمل الذي ال يزال هو اآلخر محل مناقشة وإثراء بين ا

وممثلي النقابات. هذان املشروعان اللذان لم تقبل بهما النقابات املعنية رغم سعي وزارتي الصحة والعمل إلى تحقيق 

توافق حولهما من خالل فتح نقاشات موسعة مع الشركاء االجتماعيين، ينتظر ـ حسب املتتبعين ـ أن يثيرا ضجة كبيرة 

توافق التام حولهما خارج أسوار مبنى الهيئة التشريعية.   كما تضم قائمة داخل قبة البرملان، في حال لم يتحقق ال

النصوص املعروضة على النزالء الجدد لقصر زيغود يوسف، مشروع قانون اإلشهار الذي تأخر عرضه على البرملان هو 

من حماية املعطيات اآلخر، عالوة على مشاريع قوانين هامة أخرى ذات صلة بالدستور الجديد، منها مشروع قانون يض

الشخصية ومشروع قانون يحدد كيفيات ممارسة الحق في الحصول على املعلومات والوثائق ونقلها، فضال عن 

النصوص املكملة واملصححة لبعض الثغرات املسجلة في النظام االنتخابي وتحيين اإلطار القانوني املنظم للتظاهرات 

 .وتكييفه مع أحكام الدستور الجديد والتجمعات ولعمل تنظيمات الحركة الجمعوية
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تكييف النظام الداخلي   و إن كانت امللفات املذكورة مرشحة فوق العادة ألن تحدث ضجة كبيرة داخل مبنى زيغوت  

، فإن االنظار ستكون موجة كذلك إلى مسألة تكييف النظام الداخلي للبرملان مع  2017يوسف بداية من سبتمبر 

ذي سيحتم على النواب العمل على جعل العهدة النيابية عهدة التزام من خالل الحضور املتواصل الدستور الجديد، وال

واإللزامي لهم، ومن شأنه أن يضع حدا للفوض ى التي كانت سائدة داخل قبة البرملان، عن طريق تفعيل إجراءات عقابية 

اب الجدد مع بداية العهدة هو املصادقة على ضد النواب املتغيبين عن الجلسات. لهذا فإن أول عمل سينكب عليه النو 

النظام الداخلي الجديد الذي يضبط الذي يضبط عمل الهيئة التشريعية بغرفتيها واملنبثق عن الدستور األخير،  هذا 

النظام يفرض التزام النائب بحضور جلسات اللجان والجلسات العامة وتسجيل إجراءات االنضباط البرملاني الالزمة 

ضال عن ضبط آليات منع التجوال السياس ي بين األحزاب والكتل البرملانية، وتقنين نظام الدورة البرملانية لذلك، ف

   .الواحدة

 

 خارطة جديدة و تخصصات أكبر

و تمتاز العهدة الثامنة للمجلس الشعبي الوطني عن سابقاتها بتعدد وتنوع األلوان السياسية، بعد تأكيد املجلس 

تحالفات، إضافة إلى  3تشكيلة سياسية منها  35النهائية لتشريعيات الرابع ماي، التي أفرزت دخول  الدستوري للنتائج

عدد معتبر من النواب األحرار الذين أصبحوا يشكلون القوة السياسية الرابعة داخل مبنى زيغود يوسف، كفاعلين 

العددية ألحزاب املواالة بادية للعيان من خالل  . إن كانت الغلبة2022إلى  2017أساسيين في هذه العهدة التي تمتد من 

مقعد )االفالن  300ظفرها بقرابة ثلثي عدد مقاعد املجلس الشعبي الوطني، حيث تحوز األحزاب الخمسة املعنية على 

( ، فإن الجبهة النيابية املنزوية تحت لواء 6والتحالف الوطني الجمهوري  13، األمبيا 20، تاج 100، االرندي 161

ملعارضة السياسية والتي تستفيد من حقوق دستورية جديدة، تمكنها من لعب دور أكبر في املجال التشريعي، مثقلة ا

أيضا بأوزان فاعلة في الساحة السياسية. و تتصف التشكيلة الجديدة للمجلس الشعبي الوطني الجديد طبقا لتحليالت 

ئات االجتماعية والعمرية، حيث يتشكل املجلس من نسبة املالحظين السياسين، بمستوى تمثيلي أقوى سواء في الف

إمرأة ونواب من مستوى تعليمي عال من بينهم عمداء جامعات وأساتذة  119معتبرة من النواب الشباب، فضال عن 

رجل أعمال من مختلف التشكيالت واأللوان  79باحثون في تخصصات متنوعة.  كما تضم تشكيلة النواب الجدد نحو 

 ، ينتظر أن يضفي تواجدهم بالهيئة التشريعية دعما للتوجه االقتصادي الجديد الذي باشرته الجزائر .السياسية

 بنوك /مالية/تأمينات 

 تجارة 
 

 



 

 13 
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