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   الفتتاحيةا
 سيتخذ جملة من التدابير للتخفيف من حدة الغليان االجتماعي

 املحور اليومي() املقبلتماعيين الخميس أويحيى يلتقي بأرباب العمل والشركاء االج

عي واالجتما أويحيى، الخميس املقبل، بقصر الحكومة مع شركاء العقد الوطني االقتصادي يجتمع الوزير األول أحمد

الجزائريين، قصد دراسة الوضعية االقتصادية التي تمر بها  واالتحاد العام للعمال للتنمية املمثلين في أرباب العمل

سبتمبر  23املقرر في  اآلراء حول أهم امللفات، باإلضافة إلى وضع الخطوط العريضة الجتماع الثالثية البالد وتبادل

 .بغرداية

 مع أرباب العمل والشركاء االجتماعيين على طاولةأحمد أويحيى، ألول مرة  من املنتظر أن يجلس الوزير األول الجديد 

حلول للمشاكل التي يعرفها أرباب العمل  واحدة، ملناقشة الظروف االقتصادية واالجتماعية الراهنة والعمل على إيجاد

 ةماالجتماعية، حيث سيتم التطرق إلى إمكانية اتخاذ إجراءات استعجالية للمساه في الشق االجتماعي، ودراسة الحالة

قرت خالل هذا العالم في بعض املواد  في تخفيف العبء على املواطنين، بسبب ارتفاع األسعار جراء الزيادات التي
ُ
أ

 .االجتماعي واملدرس ي مع عيد األضحى الواسعة االستهالك وتزامن الدخول 

مي ، أن املحور اليو  له مع للمؤسسات الجزائرية بوعالم مراكش في اتصا في الصدد ذاته، أكد رئيس الكنفدرالية العامة

 االلتقاء يوم الخميس املقبل، للحديث األول أحمد أويحيى، اتصل بالكنفدراليات الوطنية ألرباب العمل، من أجل الوزير 

 الراهنة في البالد، مضيفا أن هذا االجتماع الذي سيحضره وزراء من الحكومة، عن االقتراحات والحالة االقتصادية

ووزير العمل والضمان االجتماعي مراد  تجارة والصناعة الجديدين، محمد بن مرادي ويوسف يوسفي،على غرار وزيري ال

 سبتمبر املقبل بوالية غرداية، والتي 23الجتماع الثالثية، املزمع عقده في  زمالي، يكون فرصة لوضع الخطوط العريضة

مؤخرا، بعد تراجع عائدات الخزينة  جاءت في ظروف خاصة، ال سيما في ظل األزمة االقتصادية التي تمر بها البالد

 70انهيار أسعار النفط في األسواق الدولية وفقدان برميل النفط ألزيد من  العمومية من العملة الصعبة، جراء تواصل

 .باملائة من قيمته

 الوزير األول سيتم التطرق فيه إلى جميع امللفات االقتصادية واالجتماعية العمل معذكر مراكش ي، أن اجتماع أرباب 

ستشارك في هذا االجتماع، من  وبشكل أخص ملف املؤسسات، مؤكدا أن الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية

ج شكل حلول وفق برنام املؤسسات الجزائرية وتقديم مقترحات على أجل مناقشة الحكومة حول املشاكل التي تعرفها

 .املدى، لكن بشكل واضح على حد قوله طويل أو قصير 

 العام للعمال الجزائريين والكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ومنتدى لإلشارة، سيجتمع كل من الحكومة واالتحاد

الية العمل الجزائريين وكنفدر ألرباب  رؤساء املؤسسات واالتحاد الوطني للمقاولين العموميين والكنفدرالية الوطنية

لكنفدرالية العامة وا والكنفدرالية الجزائرية ألرباب العمل واالتحاد الوطني للمستثمرين الصناعيين واملنتجين الجزائريين

من شهر سبتمبر القادم  23العامة للمقاولين الجزائريين يوم  البناء واألشغال العمومية والري والجمعية-ألرباب العمل

ص الجزائر من التبعية للمحروقات، بتطبيق ة غرداية،بوالي
ّ
يد برنامج عمل جد من أجل الخروج بمقترحات وحلول تخل

 .لقطاعات، السياحة، الفالحة، الصناعة والخدمات يعتمد أساسا على تنويع االقتصاد، من خالل إعطاء أهمية قصوي 
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 (TSA)بوتفليقة ينتصر للباترونا واملركزية النقابية لضمان دخول اجتماعي هادئ

وشركائها إلى التضامن، وذاك في أول رد رسمي من الرئيس  دعا الرئيس بوتفليقة أطراف الثالثية، التي تجمع الحكومة

هو واالجتماعي، و  الحكومة االقتصادي بين الوزير األول السابق عبد املجيد تبون، وشريكي عقب السجال الذي نشب

وتكليف اويحيي، الذي سارع إلى استدعاء الشركاء الجتماع  الصراع الذي تسبب في رحيل عبد املجيد تبون عن الحكومة،

 .املدرجة في أجندة الثالثية املقبلة لبحث امللفات

ن وأطراف الثالثية، خرج الرئيس بوتفليقة ع في أول رد فعل رسمي على األزمة التي كانت مستعرة بين الحكومة السابقة

 للخالف الذي تفجر عقب منع رئيس االفسيو ” رفضه“في تلميح صريح إلى ” التضامن“ صمته داعيا أطراف الثالثية إلى

ببن عكنون. وهو الخالف الذي  على حداد من حضور مراسيم تخرج دفعة طلبة املدرسة الوطنية للضمان االجتماعي

واألمين العام للمركزية النقابية عبد املجيد سيدي السعيد في مواجهة  بين الباترونا” غير مسبوق “كتل أدى إلى بروز ت

 .التنفيذي الجهاز 

ق، ويكشف ضد وزيره الساب” واملركزية النقابية الباترونا“ويبدو جليا بان الرئيس بوتفليقة انحاز بموقفه هذا إلى صف 

لحكومة، ا الذي كان دخل في قبضة حديدية مع شريكي” ى نفس خط وزيره األول عل“يكن  حقيقة أن الرئيس بوتفليقة لم

افية لرأب لم تكن ك” صلح باردة“النقابية لجلسة  إلى استدعاء أرباب العمل واملركزية -بتعليمات فوقية–قبل أن يسارع 

 .االجتماعي وهدد بنسفه الصدع الذي أصاب العقد

الحكومة وشركاءها االجتماعيين واالقتصاديين  سبة إحياء ذكرى يوم املجاهد،ودعا رئيس الجمهورية, في رسالة، بمنا

يادتها س كسب معركة التنمية والحفاظ على استقالل الجزائر ماليا وعلى“بهدف ” الصفوف التضامن والتجند ورص“إلى 

وشركائها، من واجبها التضامن إلعطاء املثل لباقي  وأكد رئيس الجمهورية أن اطراف الحكومة”. في املجال االقتصادي

 .”املختلفة بالدنا من تعبئة عزائم جميع أبنائها واالستثمار البناء في قدراتهم فئات الشعب لكي تتمكن

مقدمتها  وفي  تتميز بضغوط خارجية عديدة االنتصار في معركة التنمية, في ظروف“وشدد الرئيس بوتفليقة، على أن 

 عدم سنوات، يلزم جميع الجزائريين والجزائريات, مهما كانت وظائفهم ومواقعهم, على 3انهيار رهيب ألسعار النفط منذ 

 .”قدرة ممكنة في التصدي لهذا الرهان  تضييع أية ورقة كانت أو أية

احمد اويحي ألطراف الثالثية لالجتماع  ها الوزير األول الجديدرسالة بوتفليقة للحكومة وشركائها، سبقها دعوة وجه

لثالثية ا الحالية وتقديم اقتراحات، إضافة إلى الوقوف على مدى التحضير الجتماع األربعاء املقبل لتحليل الوضعية

مة بشان رغبة الحكو  والشركاء، وإرسال إشارة قوية الذي تفجر بين الحكومة” إنهاء الصراع“املقبل. وهو لقاء يراد منها 

 .والنقابة لضمان دخول اجتماعي هادئ في العمل مع الباترونا

 الرئيس بوتفليقة، بان الكالم موجه ألرباب التي جاء في رسالة” عدم تضييع أية ورقة كانت أو قدرة ممكنة“وتوحي عبارة 

 ا يتعلق بملف العقار الصناعيالوزير األول السابق بسبب قراراته، وخاصة م العمل، الذين دخلوا في صراع مع

وتحويل املال إلى الشركات الصغيرة  والقروض، بعدما قررت الحكومة وقف منح القروض البنكية لكبار املستثمرين

وقف استيراد بعض املدخالت ومنها املواد البالستيكية التي اشتكى منها  واملتوسطة، إضافة إلى القرارات التي تخص

 .احتمال تضررهم من تلك القرارات املصنعين وحذروا من بعض

دخول تالفي أي توتر أو مشاكل قد تعكر صفو ال وتعكس عبارات التهدئة التي جاءت في رسالة بوتفليقة، رغبة السلطة في

 الحكومة على بعض القرارات لنزع فتيل االحتقان، حيث أعلنت الحكومة عن عمليات االجتماعي املقبل، حيث تراهن
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ر تستعملها السلطة قريبا عندما تعلن عن تدابي كنات خالل األيام املقبلة، وهي تدابير اجتماعية قدكبيرة لتوزيع الس

 .قانون املالية للعام املقبل تقشفية جديدة في إطار مشروع

 

 (TSA)هذه رسالة بوتفليقة للحكومة ورجال األعمال
 

لتضامن ا“الحكومة وشركاءها االجتماعيين واالقتصاديين إلى  دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يوم األحد،

سيادتها في املجال   يا وعلىكسب معركة التنمية والحفاظ على استقالل الجزائر مال“بهدف ” الصفوف والتجند ورص

 .”االقتصادي

ني، نيابة عنه وزير املجاهدين الطيب زيتو   تالها وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة له بمناسبة احياء ذكرى يوم املجاهد

جب املجيدة, ي نوفمبر  ملحمة ثورة  بمحطتين فريدتين في“تحتفي “األنباء الجزائرية، أن الجزائر  ونقلت تفاصيلها وكالة

التضامن والتجانس بين جميع فاعلي معركة التنمية من حكومة   علينا أمام تحديات الساعة أن نستلهم املثال في

مداخيل النفط  واالقتصاديين بغية تعبئة كل الطاقات وخلق مداخيل جديدة تكمل  االجتماعيين وشركائها

 .”االقتصادي  ى سيادتها في املجالوعل نحافظ، على املدى البعيد، على استقالل الجزائر ماليا  لكي

 إعالء املثال، بالتضامن والتجند  واالقتصاديين من واجب الحكومة وشركائها االجتماعيين“وأكد رئيس الجمهورية أنه 

 .”ملختلفةا تعبئة عزائم جميع أبنائها واالستثمار البناء في قدراتهم  تتمكن بالدنا من ورص الصفوف، لباقي شعبنا لكي

ر وفي مقدمتها انهيار رهيب ألسعا  عديدة االنتصار في معركة التنمية, في ظروف تتميز بضغوط خارجية“لى أن وشدد ع

قة ور  والجزائريات, مهما كانت وظائفهم ومواقعهم, على عدم تضييع أية  الجزائريين سنوات, يلزم جميع 3النفط منذ 

 .”قدرة ممكنة في التصدي لهذا الرهان  كانت أو أية

ون قيم شعبنا تعزيز دولة الحق والقان  جميع التنمية والسيادة واالستقالل يتطلبون كلهم وكذا“في هذا الصدد أن  وقال

 .”ورص الصف الداخلي لبالدنا أمام تحديات عاملنا املعاصر  اإلجماع الوطني التي تستوجب بدورها ترقية

 للمسيرة السياسية التي كان لي الشرف  الجوهري  ملبتغىإجماع وتوحيد قوانا قد شكال ا“وخلص رئيس الجمهورية الى أن 

مثلما – وهما خياران”, من الوئام املدني ومرورا باملصالحة الوطنية  السنين انطالقا أن أخوضها معكم طوال هذه

ب عجميع الصعد وفي خدمة الش  اإلنجازات على أعادا السكينة في ربوع بالدنا وفسحا املجال مللحمة ثرية من“  –قال

 .”الجزائري 

 

 (TSA)على الجيش الوطني الشعبي” يرتكز بأمان“أن  بوتفليقة: يمكن للشعب
 

ونقلتها وكالة االنباء الجزائرية، أشاد رئيس الجمهورية، عبد  في رسالته التي وجهها بمناسبة احياء ذكرى يوم املجاهد

ة أمن البالد واستقرارها وسالم في الحفاظ على  يقة, بجهود أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسالك األمنبوتفل  العزيز

على   على الجيش الوطني الشعبي عندما يتعلق األمر بالحفاظ” يرتكز بأمان“ الجزائري أن  ترابها, مبرزا أنه يمكن للشعب

 .البالد ومواطنيها أمن

ي، الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطن ب الجزائري أن يرتكز بأمان على الجيشيمكن للشع“وأبرز بوتفليقة أنه 

 .”أمن البالد ومواطنيها والحفاظ على سالمة التراب الوطني على  عندما يتعلق األمر بالحفاظ

ني وفي ما جال االمبالدنا, خاصة في امل  تواجهها رفع التحديات الثقيلة التي“ودعا رئيس الجمهورية أجيال االستقالل الى 

 .”تنميتنا وكذا السيادة االقتصادية لوطننا يتعلق بالحفاظ على مسار 
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ألفراد الجيش الوطني الشعبي من جنود   وباملناسبة, جدد رئيس الجمهورية, باسم الشعب الجزائري, التحية والتنويه

 فيتضحياتهم الجسام في القيام بمهامهم وتفانيهم املثالي وعلى “األمن على  وصف ضباط وضباط وكذا إلى افراد أسالك

 .”الوطن الغالي  خدمة

 

 للمحافظة على سيادة الجزائر في املجال االقتصادي

)املحور اليومي(فع بعجلة التنميةبوتفليقة يدعو الحكومة وشركاءها لرص الصفوف والد  

 

 
 الجيش سند الشعب في الدفاع عن الوطن

االجتماعيين واالقتصاديين إلى التضامن والتجند ورص  الحكومة وشركاءها دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة

 3ل في املجال االقتصادي قب بهدف كسب معركة التنمية والحفاظ على استقالل الجزائر ماليا وعلى سيادتها الصفوف

 .سيرأسه الوزير األول الجديد أحمد أويحيى أيام عن لقاء التحضير الجتماع الثالثية الذي

 بين الحكومة ورجال األعمال والنقابات الحرب الباردة  فعل رسمي على  عزيز بوتفليقة في أول ردشّدد الرئيس عبد ال 

واالقتصاديين للدفع بعجلة التنمية  العمالية، على حتمية تحقيق إجماع وطني بين الحكومة والشركاء االجتماعيين

 سيدي ونقابة الباترونا  سابق عبد املجيد تبون مع الذي أحدثه الوزير األول ال  الشرخ وتجاوز الخالفات، في إشارة إلى 

ب املجاهد، تالها نيابة عنه وزير املجاهدين الطي السعيد. وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة له بمناسبة إحياء ذكرى يوم

صفوف، لورص ا الحكومة وشركائها االجتماعيين واالقتصاديين إعطاء املثال، بالتضامن والتجند من واجب زيتوني، إن 

 واالستثمار البّناء في قدراتهم املختلفة . وأكد الرئيس لباقي شعبنا لكي تتمكن بالدنا من تعبئة عزائم جميع أبنائها

ر النفط ألسعا معركة التنمية، في ظروف تتميز بضغوط خارجية عديدة، في مقدمتها انهيار رهيب االنتصار في ضرورة 

بعدم تضييع أية ورقة كانت أو أية  -وظائفهم ومواقعهم مهما كانت-والجزائريات سنوات، ويلزم جميع الجزائريين  3منذ 

عبنا جميع قيم ش التنمية والسيادة واالستقالل يتطلبون كلهم وكذا لهذا الرهان ، قائال إن  قدرة ممكنة في التصدي

اخلي لبالدنا أمام تحديات الوطني ورص الصف الد تعزيز دولة الحق والقانون التي تستوجب بدورها ترقية اإلجماع

سية السيا إجماع وتوحيد قوانا قد شكال املبتغى الجوهري للمسيرة الجمهورية إلى أن  عاملنا املعاصر . وخلص رئيس

الوئام املدني ومرورا باملصالحة الوطنية ، وهما  التي كان لي الشرف أن أخوضها معكم طوال هذه السنين انطالقا من

ب خدمة الشع ربوع بالدنا وفسحا املجال مللحمة ثرية من اإلنجازات على جميع الصعد وفي ة فيأعادا السكين خياران 

ملحمة ثورة نوفمبر املجيدة، يجب علينا أمام  تحتفي بمحطتين فريدتين في الجزائري . وأضاف الرئيس أن الجزائر 

 ركة التنمية من الحكومة وشركائهافي التضامن والتجانس بين جميع فاعلي مع تحديات الساعة أن نستلهم املثال

على -مداخيل النفط، لكي نحافظ  االجتماعيين واالقتصاديين بغية تعبئة كل الطاقات وخلق مداخيل جديدة تكمل

وأشاد رئيس الجمهورية في رسالته  وعلى سيادتها في املجال االقتصادي .  على استقالل الجزائر ماليا -املدى البعيد
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واستقرارها وسالمة ترابها، مبرزا أنه  الوطني الشعبي وأسالك األمن في الحفاظ على أمن البالدأفراد الجيش  بجهود

 على الجيش الوطني الشعبي عندما يتعلق األمر بالحفاظ على أمن البالد  يرتكز بأمان يمكن للشعب الجزائري أن 

حرير الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش الت يمكن للشعب الجزائري أن يرتكز بأمان على ومواطنيها، وأبرز بوتفليقة أنه 

 على أمن البالد ومواطنيها والحفاظ على سالمة التراب الوطني . ودعا رئيس الوطني، عندما يتعلق األمر بالحفاظ

خاصة في املجال األمني وفيما يتعلق  لثقيلة التي تواجهها بالدنا،رفع التحديات ا الجمهورية أجيال االستقالل إلى 

االقتصادية لوطننا ، منوها بأفراد الجيش الوطني الشعبي من جنود وضباط  بالحفاظ على مسار تنميتنا وكذا السيادة

ي خدمة مهم وففي القيام بمها تفانيهم املثالي وعلى تضحياتهم الجسام وضباط وكذا بأفراد أسالك األمن على  صف

 . الوطن الغالي

 

 اطلع على وضعية املياه الجوفية والسطحية

 )املساء( نسيب يدعو لإلسراع بتوفير موارد بديلة للمياه

الفارط، تعليمات صارمة لخبراء ومسؤولي الوكالة الوطنية   وّجه وزير املوارد املائية السيد حسين نسيب، نهاية األسبوع

بئر ارتوازية عبر عدد من الواليات الشرقية والوسطى، مع تجنيد كل  100فر أكثر من للموارد املائية، لتسريع أشغال ح

اإلمكانيات البشرية إلنهاء الدراسة التي يتم حاليا إعدادها بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للفضاء الستكشاف طبقات 

 جديدة من املياه الجوفية يمكن اللجوء إليها لتنويع مصادر إنتاج املياه.

  

استغل الوزير اللقاء لالستماع إلى عرض مفصل عن واقع عملية حشد املياه سواء السطحية منها أو الجوفية بغرض و 

تحديد الكميات الحقيقية من مياه الشرب التي يمكن توفيرها للسكان، مع ضرورة اللجوء إلى طبقات املياه الجوفية 

 فاض نسبة املغياثية خالل فصل الشتاء الفارط.الستدارك تراجع منسوب مياه السدود هذه السنة بسبب انخ

كما حرص نسيب، على ضرورة عقلنة عملية ضخ املياه الجوفية لضمان حماية هذه الثروة املائية غير املتجددة، مع 

اللجوء إلى ملء طبقات املياه الجوفية بطريقة اصطناعية، وذلك من خالل توجيه كميات إضافية من مياه األودية 

ياه الجوفية، وهو ما سيقلص من ظاهرة تبخر املياه وتقليص كميات املياه املوجهة للبحر، وهو ما يسمح لتدعيم امل

للوكالة بجمع كل قطرة ماء فوق األرض ليعاد توجيهها للشرب أو السقي، داعيا القائمين على الوكالة إلى إعداد مخطط 

العتماده وإطالق أشغال عمليات ربط مجاري   قترفعه للوزارة في أقرب و   عمل دقيق بخصوص هذا املقترح ليتم

  األودية بطبقات املياه الجوفية.

وردا على انشغاالت الفالحين الذين يشتكون من تأخر عملية إصدار تراخيص حفر اآلبار وحظر عمليات الحفر عبر عدد 

ض ت مع مديري الفالحة لكل والية لعر من الواليات ما أثر سلبا على اإلنتاج الفالحي، طالب الوزير الوكالة بتنظيم لقاءا

الخرائط الخاصة باملناطق املسموح فيها بحفر اآلبار، وهو ما يسمح بإعطاء دفع قوي لبرنامج رفع املساحات املسقية 

مع إعادة توجيه املستثمرين إلى املناطق القريبة من اآلبار، مشيرا إلى أن لغة  2019مليون هكتار قبل نهاية  2ألكثر من 

ار هي أحسن وسيلة للرد على طلبات الفالحين من دون إلحاق الضرر باإلنتاج الزراعي أو الرعي أو بطبقات املياه الحو 

 الجوفية التي يجب الحفاظ عليها ألجيال املستقبل.

وطنية والية، دعا الوزير خبراء الوكالة ال 17أما فيما يخص تنفيذ املخطط االستعجالي ملواجهة انخفاض إنتاج املياه عبر 

للموارد املائية إلى متابعة كل ورشات حفر اآلبار لضمان إنهاء املشاريع في الوقت املحدد، وذلك منذ الشروع في عمليات 

الحفر إلى التجارب التقنية مع ضمان إنتاج نفس كميات املياه املتفق عليها، ليشدد في ختام اللقاء على ضرورة السهر 
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ضخ املياه تماشيا والطبيعة الجغرافية لكل منطقة لضمان العمل السليم لكل بئر على جلب العتاد املالئم لعمليات 

  ومضخة.

 

 

 التجار أرجعوه إلى موجة الحر وضعف إنتاج الغلة املوسمية

)املحور اليومي(تواصل التهاب أسعار الخضر يخنق الجزائريين إلى غاية نوفمبر  

 تواصل التهاب أسعار الخضر يخنق الجزائريين إلى غاية نوفمبر

 تعود وتخّوفات من تكرار األزمة املضاربة في أسعار البطاطا

تتواصل أسعار الخضر منذ أزيد من أسبوعين في االلتهاب وعلى غير العادة السنة الجارية مقارنة بالفترة نفسها من  

السنوات السابقة، مما يخنق جيب املواطن البسيط أكثر وُيضعف قدرته الشرائية مع اقتراب عيد األضحى والدخول 

يفصلنا عنه أقل من أسبوعين، وهو األمر الذي أرجعته جمعية التجار ووكالء التجار إلى موجة الحر  االجتماعي الذي ال 

التي عرفتها البالد مؤخرا، والحرائق الهائلة التي أتت على األخضر واليابس في ظل غياب الرقابة في األسواق، ملواجهة 

 .املضاربين في أسعار بعض املنتجات

لوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، في اتصال بـ  املحور اليومي ، التهاب أكد رئيس الجمعية ا

أسعار الخضر إلى فساد كميات هائلة من املحاصيل الزراعية املوسمية، على غرار الطماطم، القرعة  الكوسة  وكذا 

نصرم، والحرائق الهائلة التي مست عدة واليات، السالطة، بفعل االرتفاع الرهيب في درجات الحرارة شهر جويلية امل

مضيفا في الوقت ذاته عامل زيادة تكاليف النقل بين الواليات، فضال عن عزوف العمال عن جني املحاصيل الفالحية 

أو اشتراط مبلغ مالي كبير حيال هذه املهمة الصعبة، في ظل الظروف املناخية الصعبة التي لم تشهدها الجزائر منذ 

ات عديدة، وفي السياق ذاته، أفاد املسؤول ذاته، أن األسعار التي تعرفها معظم الخضر املوسمية لن تنخفض في سنو 

الوقت الحالي، وستظل مرتفعة نسبيا إلى غاية نهاية سبتمبر وبداية نوفمبر من السنة الجارية. من جهة أخرى، اعتبر 

فواكه محمد مجبر، في اتصال خص به  املحور اليومي ، ارتفاع رئيس الجمعية الوطنية لوكالء تجار الجملة للخضر وال

دج، فيما  200أسعار مختلف الخضر املوسمية بـ  العادي ، وأهم املنتجات الفالحية السالطة التي تجاوز الكيلوغرام 

 دج وكذا 70دج، ضف إلى ذلك الفلفل األخضر الذي ارتفع سعره إلى  170عرف سعر الكوسة  القرعة  واللفت 

دج للكيلوغرام، وبرر مجبر كالمه بالعراقيل التي يواجهها الفالحون في  45الطماطم التي وصلت في أسواق الجملة 

نشاطهم، مع ضعف هامش الربح الذي يستحوذ عليه املضاربون، موضحا أن األسعار في سوق الجملة حقيقة تعرف 

ي هذه الفترة بسبب الحرائق في انتظار دخول غلة الصحراء، زيادة، إال أنها توصف بـ  املعقولة ، نظرا إلى نقص الغلة ف

بعد نفاذ محصول الهضاب العليا، فيما توقع مجبر ارتفاعا في أسعار فاكهة العنب في األسابيع املقبلة، في ظل تخوفات 

طرف وزارة  درجة. أشار املتحدث ذاته، إلى غياب الرقابة من 38من فساد غلة جويلية وأوت بفعل الحرارة التي فاقت 

التجارة على أسواق الجملة والتجزئة، وهو ما زاد جشع التجار، خاصة عند معرفة الفرق الشاسع بين سعر املنتوج 

باملائة، وفيما يخص البطاطا التي تسجل هي األخرى ارتفاعا  70بالجملة مقابل التجزئة الذي ُيضاعف بنسبة تفوق 

قال املتحدث ذاته  إن املضاربون عادوا للتحكم في أسعار البطاطا من جديد دينار للكيلوغرام،  60-50تراوح سعرها بين 

وعلى وزارتي الفالحة والتجارة التدخل، لتفادي تكرار سيناريو ندرتها في السوق والتهاب أسعارها مجددا ، داعيا الديوان 

سوق تغطية نسبة العجز التي تعرفها الالوطني للخضر واللحوم  أونيالف ، إلى إخراج البطاطا املخزنة في غرف التبريد، ل

 .2017أشهر األولى من  3الوطنية وتفادي التهاب جديد ألسعارها وتكرار أزمة البطاطا التي عرفتها البالد طيلة الـ 
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 2016انتعاش قطاع املحروقات خالل 

 )الشروق أونالين( باملائة رغم املحنة النفطية 3.3الجزائري ينمو بـ االقتصاد

، فيما بلغ الناتج الداخلي الخام 2015باملائة سنة  3.7باملائة مقابل  3.3نموا بـ 2016حقق االقتصاد الجزائري سنة 

 .حسب ما أفاد به الديوان الوطني لإلحصائيات 2016دوالر سنة  3.894الفردي 

، حيث ارتفعت قيمته 2016ونتج هذا النمو املعتبر أساسا عن نمو قطاع املحروقات الذي عرف قفزة كبيرة سنة 

 .2015باملائة سنة  0.2باملائة مقابل  7.7املضافة بـ

عات تقلصا في وتيرة النمو بفعل تراجع النفقات العمومية وعرف قطاع الفالحة نموا طفيفا، فيما سجلت باقي القطا

 .وانخفاض الواردات

مليار دينار مقابل  406.8ألف و 17منتقال إلى  2016باملائة سنة  4.2ومن حيث القيمة، ارتفع الناتج الداخلي الخام بـ

 .2016دوالر سنة  3.894، وقدر الناتج الداخلي الفردي بـ2015مليار دينار سنة  1،16702

باملائة سنة  0.3و 2015باملائة سنة  6.5باملائة بعد انخفاض بلغ  0.9بـ 2016وقد ارتفع معامل امتصاص التضخم سنة 

 .، ويعكس هذا التوجه تباطؤا في معدل انخفاض األسعار الدولية للمحروقات2014

جم تشكل خام رأس املال الثابت في حين ارتفع ح 2016باملائة سنة  3.3من جهة أخرى، عرف استهالك األسر نموا بـ

 .وهو ما يعكس انخفاضا في وتيرة نمو هذا املؤشر 2015باملائة سنة  5.7باملائة مقابل  5،3بـ

إلى جانب تراجع نسبي في نفقات التجهيز  2014ونتج هذا االنخفاض عن تراجع واردات مواد التجهيز الصناعي منذ 

 .للدولة

 2016مليار دج سنة  7464.3باملائة إلى  6تشكل خام رأس املال الثابت نموا بـلكن وباحتساب القيمة االسمية عرف 

 .2015مليار دج سنة  7041.7مقابل 

وبالرغم من تراجع وتيرة نمو هذا املؤشر من حيث الحجم، إال أن معدل االستثمار في االقتصاد يبقى مرتفعا، حيث 

 .2015باملائة سنة  42.2مقارنة  2016باملائة في  42.9الداخلي الخام بلغت نسبة تشكل خام رأس املال الثابت في الناتج 

طرف الدولة ومن قطاع  من-غالبيتهفي -وتعكس هذه النسبة "جهدا استثماريا ال يزال جد معتبر، لكنه مدعوم 

 .املحروقات" حسب نفس املصدر

 

 

 أّول مشروع إلنقاذ الجزائريين من مستنقع القمامة مدرسة بولوغين"..

 )الشروق أونالين(!ألف مليار.. ثروة مهدورة في املزابل 60

 مسؤول النادي األخضر: سنعمل على إنشاء مدارس مماثلة في جميع الواليات

أنها في  نا وهناك، غير تغرق الجزائر في مستنقع قمامة ظلت تتخبط فيه رغم املحاوالت املتكررة واملبادرات املسجلة ه

منح  2017املجمل ال تعدو أن تكون مبادرات فردية وظرفية، غير أن بروز مدرسة النظافة ببولوغين بالعاصمة بداية 

دفعا جديدا في رؤية استراتيجية ملجال البيئة والنظافة الستثمارها في الطفولة التي تعد مشعل الغد وغرس مبادئ 

 .ما نجحت فيه إلى غاية اآلناملواطنة البيئية فيها وهو 
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 6سنوات، وتحقيق عائدات مالية قدرها  10وتراهن املدرسة على إمكانية الوصول إلى االقتصاد األخضر في غضون  

ماليير دوالر سنويا، وذلك من خالل االهتمام بترسيخ ثقافة الفرز االنتقائي للنفايات املنزلية، والعمل على نشرها لدى 

 .من خالل اللقاءات املباشرة واأليام املفتوحة جميع فئات املجتمع

تفتح مدرسة النظافة التابعة إلى مؤسسة "نات كوم" أبوابها يوميا من الثامنة صباحا إلى منتصف النهار، لتالميذ 

املدارس من مختلف األطوار التعليمية من التحضيري إلى الثانوي، يتلقون فيها دروسا ومعلومات حول أهمية البيئة 

 .ق الحفاظ عليها، داخل أقسام هيئت خصيصا لذلكوطر 

فمن خالل جولتنا التي قادتنا إليها شاهدنا نماذج مصغرة ملطابخ وصناديق تصنيف النفايات وفرزها من ورق، 

بالستيك، زجاج، بقايا األغذية، الخبز التي تم اعتمادها مؤخرا في بلديات العاصمة، وحرص مسؤولو النادي األخضر 

أماكن افتراضية يوجد فيها الطفل باستمرار البيت، املدرسة، املطبخ،  5املدرسة على تجهيز مجسمات و املشرف على

الحديقة، مكان اللعب، وهناك يتلقون دروسا حول كيفية التعامل مع النفايات املنتشرة بها وطرق التخلص منها، مع 

 .ا في صناعات جديدةتتبع مسارها منذ التخلص منها إلى حين رسكلتها وإعادة استخدامه

ا  
ّ
 طفال ونطمح إلى الوصول إلى الجامعيين 50رئيس النادي األخضر: كون

يقول رئيس النادي األخضر قادري ناصر، بأن هذه املدرسة هي أّول مدرسة بيئية على املستوى الوطني يعمل بها إطارات 

البيئية لدى النشء، وهذا منذ مطلع السنة  مختصون في البيئة، املوارد البشرية، اللغات.. وتسعى لترسيخ الثقافة

والية، وتكوين أطفالها بيئيا مع العمل على إدراج الطور  48سنوات القادمة إلى زيارة  5الحالية. فالنادي يطمح خالل 

 .الجامعي مستقبال

تالميذ، على ال وبترخيص من أكاديمية التربية والتعليم يقوم أعضاء النادي بجولة في املدارس لعرض فكرة االنضمام

 .وسيعملون على توسيع نشاطهم وذلك بالتنسيق مع املساجد والكشافة اإلسالمية

وكشف رئيس النادي األخضر عن اعتمادهم برنامجا تعليميا تربويا متخصصا في البيئة يراعي الفئة العمرية يشمل 

 حول سبل إعداد روبرتاج حول البيئة،نشاطات ثقافية، وكذا برنامج تلفزيوني من خالل أستوديو يتلقون فيه دروسا 

 .باإلضافة إلى برنامج مسرحي ورياض ي

 .طفال إلى حد اآلن، وهم يشاركون في الخرجات امليدانية لنقل ما تعلموه إلى بقية املواطنين 50وقد تمكنوا من تكوين 

 ماليير دوالر سنويا في امليزانية 6رسكلة النفايات ستضخ  

تصال ومسير املوارد البشرية شكراوي أمير، إعدادهم لليوم األخضر وهو نشاط يشارك فيه أكد املكلف باإلعالم واال

تالميذ املدرسة يهتمون بنظافة الغابات والعناية بها، واليوم األزرق مخصص للشواطئ لتوعية املصطافين بخطورة 

 .النفايات التي يتم التخلص منها سواء داخل البحر أم فوق رمال الشاطئ

تحدث على أهمية االستثمار في النفايات املنزلية والرهان على االقتصاد األخضر كمورد مادي جديد وبديل وشدد امل

 .ماليير دوالر سنويا 6للنفط، فبإمكان عملية تصنيف النفايات املنزلية ورسكلتها تحقيق عائدات مادية قدرها 

 معلمات املدرسة: أساليبنا التعليمية تختلف باختالف األعمار 

حكي مسؤولة النشاطات الثقافية فوكة أسماء، عن اعتمادهم على أطفال املدرسة في إعداد النشاطات وجميع ت

الخرجات امليدانية التي قاموا بها، وقد كانت، حسبها، ناجحة جدا كالعرض الذي قدموه بجوار البريد املركزي، ومنتزه 

 .كتسبوها إلى اآلخرينالصابالت فمن خالله يقوم األطفال بنقل املعلومات التي ا

أما مسؤولة البرنامج التربوي التعليمي زغومة زينب، فأكدت اتباعهم أسلوبين في تعليم األطفال "القسم األول نظري 

فيه شروح مبسطة حول البيئة ومفهوم الفرز االنتقائي، ويختلف الشرح باختالف مستوى املتلقين قبل الشروع في 
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واملهيأة في املدرسة، ويكون أهم اختبار لهم في الخرجات امليدانية التي تنظم بصفة تطبيقها داخل القاعات املخصصة 

  ."دورية

 أولياء التالميذ: أطفالنا يحرصون على الفرز ويرفضون خلط النفايات 

استحسن أولياء التالميذ ما يتلقاه أبناؤهم داخل مدرسة النظافة وقد انطبع ذلك في سلوكهم وتصرفاتهم بشكل كبير، 

فقد تأثروا بذلك بشكل كبير وباتوا يطالبون أهاليهم بتصنيف النفايات في أكياس خاصة داخل املنزل ثم التخلص منها 

في صناديق القمامة املخصصة لها، ويرفضون أي مزج لعلبة أو قارورة مع بقية النفايات األخرى، ويحاولون في كل مرة 

ع أهاليهم. وينقلون لهم بعض الكلمات البيئية التي تعلموها باللغة نقل ما يتعلمونه من دروس بيئية خالل خرجاتهم م

 .اإلسبانية

 

)اإلذاعة  2016خالل سنة % 3ر3الجزائري يحقق نموا ب دلالحصائيات: االقتصاالديوان الوطني 

 الوطنية(

فيما بلغ الناتج الداخلي الخام  2015باملئة سنة  3ر7باملئة مقابل  3ر3نموا ب 2016حقق االقتصاد الجزائري سنة 

 .الديوان الوطني لإلحصائيات حسبما أفاد به 2016دوالر سنة  3.894الفردي 

حيث ارتفعت قيمته املضافة  2016ونتج هذا النمو املعتبر أساسا عن نمو قطاع املحروقات الذي عرف قفزة كبيرة سنة 

 .2015باملئة سنة  0ر2باملئة مقابل  7ر7ب

وعرف قطاع الفالحة نموا طفيفا فيما سجلت باقي القطاعات تقلصا في وتيرة النمو بفعل تراجع النفقات العمومية و 

 انخفاض الواردات.

 16.702ر1مليار دج مقابل  17.406ر8منتقال إلى  2016باملئة سنة  4ر2الداخلي الخام ب الناتج ارتفعومن حيث القيمة 

 .2016دوالر سنة  3.894ناتج الداخلي الفردي ب . و قدر ال 2015مليار دج سنة 

باملئة  0ر3-  و 2015باملئة سنة  6ر5-باملئة بعد انخفاض بلغ  0ر9ب 2016وقد ارتفع معامل امتصاص التضخم سنة 

 . و يعكس هذا التوجه تباطؤا في معدل انخفاض األسعار الدولية للمحروقات.2014سنة 

في حين ارتفع حجم تشكل خام راس املال الثابت  2016باملئة سنة  3ر3ا بمن جهة أخرى عرف استهالك األسر نمو 

 و هو ما يعكس انخفاضا في وتيرة نمو هذا املؤشر. 2015باملئة سنة  5ر7باملئة مقابل  3ر5ب

إلى جانب تراجع نسبي في نفقات التجهيز  2014و نتج هذا االنخفاض عن تراجع واردات مواد التجهيز الصناعي منذ 

 لة.للدو 

 2016مليار دج سنة  7.467ر3باملئة إلى  6القيمة االسمية عرف تشكل خام رأس املال الثابت نموا ب وباحتساب لكن 

 .2015مليار دج سنة  7.041ر7مقابل 

وبالرغم من تراجع وتيرة نمو هذا املؤشر من حيث الحجم إال ان معدل االستثمار في االقتصاد يبقى مرتفعا حيث بلغت 

 .2015باملئة سنة  42ر2مقارنة ب 2016باملئة في  42ر9خام رأس املال الثابت في الناتج الداخلي الخام  نسبة تشكل

من طرف الدولة و من قطاع  -في غالبيته-و تعكس هذه النسبة "جهدا استثماريا ال يزال جد معتبر لكنه مدعوم 

 .نفس املصدر بحس»املحروقات 

 

 

 



 

 12 

 بنوك /مالية وتأمينات 

 تجارة   

 
 تزامنا مع التهاب أسعار الفواكه املنتجة في املزارع املحلية

)الشروق أونالين(دينار للكلغ في أسواق التجزئة 400املوز يتخطى عتبة الـ  

أنواع الخضر والفواكه املوسمية، املنتجة محليا، فإن سعر تزامنا مع االرتفاع القياس ي الذي شهدته أسعار مختلف 

 400املوز املستورد قفز هذه األيام إلى حدود تفوق طاقة املستهلك، بعد ما تراوح سعره في محالت البيع بالتجزئة بين 

 .د.ج للكيلوغرام الواحد 450د.ج و

ملنتجة في الحقول والبساتين املحلية، إلى سلسلة وفي الوقت الذي ارجع فيه التجار، ارتفاع أسعار الخضر والفواكه ا

الحرائق التي شهدتها بعض مناطق الوطن، والتي أتلفت كميات معتبرة من مختلف املحاصيل الزراعية، ما تسبب في 

إحداث اختالالت في األسواق بعد نقص العرض وتزايد الطلب، على بعض أنواع الفواكه املحلية تزامنا مع إقامة الوالئم 

األعراس، فإن التجار أنفسهم برروا ارتفاع سعر املوز، بانخفاض سعر العملة الوطنية مقارنة بسعر الدوالر واليورو و 

الذي بلغ أعلى مستوياته، وكذا اإلجراءات الجديدة التي فرضتها الحكومة على املستوردين، والتي تضمنت شروطا 

هم بحسب التجار في ظهور بعض املحتكرين الستيراد املوز، تنظيمية مشددة للحصول على رخص استيراد املوز، ما سا

والذين عمدوا في بداية العملية إلى خفض األسعار قبل إلهابها هذه األيام، بينما ذكر البعض اآلخر أن سعر الكيلوغرام 

ردين د.ج، ما يجعل البعض منهم فقط يجازفون بشرائه من عند املستو  350من املوز وصل في أسواق الجملة إلى 

وموزعي الجملة على اعتبار أنه من بين املواد الحساسة سريعة التلف والتأثر بالحرارة املرتفعة، وهو ما أحدث ندرة في 

األسواق ساهمت مباشرة في رفع سعره، دون الخوض في قضية الشروط التي فرضنها وزارة التجارة على املستوردين، 

 .رادهم والتي تحدد حصة كل مستوردوالذين تكون قد انتهت مدة صالحية رخص استي

 

 تعاون وشراكة  

 

 صاالتاالجتماع التحضيري للمؤتمر العاملي لتنمية االت

 )املساء(الجزائر تدعو إلى توحيد الجهود والرؤى العربية 

أكد األمين العام بوزارة البريد واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، السيد فؤاد بلقسام، أمس، 

 مصالحها على املستوى للدفاع عن « موحدة  العمل ككتلة»أن التحديات العاملية املطروحة تتطلب من الدول العربية 

 تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت.  الدولي، وذلك لخدمة قضايا شعوبها في مجال

عالمي العربي املكلف بتحضير املؤتمر ال  وقال األمين العام خالل إشرافه على افتتاح أشغال االجتماع الرابع لفريق العمل

ب مّنا العمل ككتلة موحدة خدمة لقضايا شعوبنا العربية في التحديات املطروحة تتطل»، أن 2017لتنمية االتصاالت 

الدفاع بفعالية عن مصالحنا على املستوى الدولي بغرض   مجال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، وذلك لضمان

 «.تبوء املكانة التي تليق بنا ضمن الهيئات العاملية املتخصصة السيما االتحاد الدولي لالتصاالت

من مسار التحضير للمؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت « منعرج هام»ر املتحدث بأن هذا االجتماع يأتي في وبعد أن ذك

  أكتوبر القادم، 20إلى  9املزمع عقده باألرجنتين من 
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يقا تستلزم تنس»أكد أن الرهانات الحاضرة واملستقبلية التي تواجهها املنطقة العربية خاصة والعالم بصفة عامة 

رفع تحدي االستجابة لطموحات الشعوب »، مضيفا في هذا اإلطار أن «ا وثيقا وفّعاال قبل انعقاد هذا املؤتمرإقليمي

العربية في توظيف األدوات والوسائل التي تتيحها تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، ينبغي أن تدرج في سياق العمل من 

املبادرات اإلقليمية التي تحدد أولويات املنطقة   خالل أجل تحقيق وتجسيد أهداف التنمية املستدامة، السيما من

 «.االتصاالت خالل الثالث سنوات القادمة  العربية في قطاع تنمية

ليس فقط النفاذ إلى التكنولوجيات الحديثة، بل يجب العمل على كل »كما أشار فؤاد بلقسام، إلى أن الهدف املنشود 

املعارف األساسية، مع ضمان اكتساب الكفاءات األساسية من أجل تحقيق  ما من شأنه أن يوفر لكل فرد الولوج إلى

املساواة واالستفادة من الفرص واالمتيازات التي تمنحها هذه التكنولوجيات في جميع مجاالت الحياة االجتماعية واملهنية 

 «.للمواطنين

اجب تحديد األولويات على أساس تطوير أمام و »على صعيد أخر أبرز ممثل الوزارة، أن الدول العربية توجد اليوم 

القدرات البشرية للتحكم في األنترنت وتكنولوجيا الجيل الخامس، باإلضافة إلى البيانات الضخمة واملدن الذكية للرفع 

 «.من التحديات لضمان نفاذ التكنولوجيات الحديثة لكل السكان مع استخدام بنية تحتية مؤّمنة ومستدامة

  اآلفاق الواسعة التي تصبو إليها»الوطني كشف فؤاد بلقسام أن وفيما يخص الصعيد 

الجزائر في إطار السياسة املسطرة من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، تضع الفرد في صلب انشغاالتها 

من خالل إيالء عناية خاصة لترقية ونشر استعمال التكنولوجيات الرقمية عبر كامل التراب الوطني للجميع ودون 

محاور »تكنولوجيات اإلعالم واالتصال   اتيجيتها الوطنية لتطويراستر   ، مشيرا إلى أن الجزائر أدرجت ضمن«استثناء

 .«ذات أولوية تتضمن تطوير ووضع منشآت أساسية لالتصال في متناول املواطن تسمح بتسهيل حياته اليومية

مان ضاستكمال إنجاز خطين بحريين جديدين لربط الجزائر بأوروبا ل»أما على الصعيد اإلقليمي فإن الجزائر تعمل على 

ط الضوء تسعى لتسلي»، مشيرا إلى أن الجزائر «التدفق الكافي لتلبية احتياجات السوق الوطنية ومتطلبات دول الجوار

على الصعوبات التي تواجه الدول النامية، حيث ترى أن االتحاد الدولي لالتصاالت بإمكانه لعب دور فّعال في التكفل 

 «.الصعيد العالمي  بهذه اإلشكاليات على

تنسيق الجهود فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية والحريات الفردية في الفضاء »كما دعا ممثل الوزارة إلى ضرورة 

السبيراني، وكذا حماية املجتمعات من تداعيات تملك بعض األطراف اإلجرامية لخبرات عالية تمكنها من تهديد أمن 

 .«عمال موارد الترقيم الدولية لالتصاالت عبر انتهاج نظرة أكثر نجاعةتأطير است»مشددا على ضرورة   ،«وسالمة املواطنين

مدى تمسك الجزائر بالعمل العربي املشترك وسعيها الحثيث لتدعيم مشاركة فّعالة في »وعّبر بلقسام، في الختام عن 

 «.جميع املحافل الدولية املختصة لتحقيق املصلحة املشتركة

مقترحا،  30عربية السيد محمد فودة، أن املؤتمر العالمي لالتصاالت سيناقش أزيد من بدوره أفاد ممثل جامعة الدول ال

 «.دامةاملست  أهميته بالنسبة للدول العربية بهدف تطوير نظام االتصاالت لتحقيق أهداف التنمية»وهو ما يعكس 

  ولإلشارة حضر االجتماع رئيس فريق العمل العربي املكلف بالتحضير للمؤتمر

حداد، إلى الدولي لالتصاالت إبراهيم ال  ي لتنمية االتصاالت ناصر املرزوقي، ومدير املكتب اإلقليمي العربي لالتحادالعالم

 .جانب ممثلي الدول العربية
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 عالميةإيقظة  

 
 

 :، صديق شهاب”األرندي”الناطق الرسمي لـ

 )وقت الجزائر(”2019سيستمر على رأس الحكومة حتى  ال نعلم إن كان أويحيى“

يقول الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، إن أويحيى ُعين على رأس الحكومة كونه يتماش ى مع 

متطلبات املرحلة. ومنه يرى أن املنتظر لتسيير املرحلة هو التحكم في مصاريف الدولة، وتجنب اإلسراف في استعماله 

  .ي عدة قطاعاتف

  ِلَم ُعين أحمد أويحيى، مجددا، على رأس الحكومة؟”: وقت الجزائر“

صديق شهاب: هذا من صالحيات رئيس الجمهورية، فهو الوحيد املخول بتعيين من أراد وإقالة من أراد، واعتقد أن 

 .والتصبر والجدية والوفاءأويحيى له مواصفات تتماش ى مع متطلبات املرحلة، إذ أن له الكفاءة والرزانة 

 ما، الذي ينتظر منه مثال لتسيير املرحلة؟

 .يعطي جدية أكثر للهيئة التنفيذية، أكثر كفاءة وواقعية في املقاربات االقتصادية واالجتماعية، وأكثر صرامة في التسيير

 قشف ذاتها؟انتقد سياسة التقشف التي اعتمدها عبد املالك سالل، واملنتظر أنه سيعتمد سياسة الت

سياسة التقشف هي كلمة حق يراد بها باطل، نحن مطالبون بأن نتحكم في تسيير الشأن العام، ونتحكم في مصاريف 

الدولة، ونعتمد على الحكامة بصفة عامة، على املستوى املحلي والجهوي والوطني، ونحن مطالبون بأن نبحث عن موارد 

 .أخرى خارج الجباية

 لن يكون له انعكاسات مثال على تجميد أو تقليص مشاريع في قطاعات معينة؟التحكم في املصاريف، أ

قلنا التحكم في املصاريف، ولم نقل إلغاء املشاريع، هذا يعني ترشيد النفقات، فنحن نرى اليوم بأن قطاعات كثيرة 

ضريبي وتحسين التحصيل التشهد نوعا من اإلسراف، وبالتالي علينا تجنب اإلسراف والتبذير في استعمال املال العام، 

 .والجبائي، وتفعيل الرقابة الضعيفة

 ؟2019هل يستمر أويحيى على رأس الحكومة حتى رئاسيات 

  .نحن لسنا ممن يقرأون الفنجان، ال نقرأ الغيب، هذا ليس من صالحياتي، فلست مخوال بأن أتكلم في هذا املوضوع

 

 

 


