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Economie
Nationale
La Tunisie enregistrera un taux de croissance négatif de -6,5%
en 2020
La Tunisie enregistrera un taux de croissance négatif de -6,5% en 2020, a
annoncé le ministre, du Développement, de l’investissement et de la
coopération internationale, Slim Azzabi.
Et d’ajouter que les prévisions tablent sur une régression de la croissance
des industries manufacturières (-14,8%), des industries non
manufacturières (-3,3%), et des services marchandes (-10% ), contre une
hausse de la croissance des industries non marchandes ( 0,5%), au terme
de l’année 2020.
https://lapresse.tn/68038/la-tunisie-enregistrera-un-taux-decroissance-negatif-de-65-en2020/?fbclid=IwAR07r1FFRQL5fVOo2iNRDld1Z5jDnP3_MpifNOGVTR
t3gMQcKRSJrHIS8zU
Nizar Yaiche prévoit un déficit budgétaire de 7% en 2020
https://www.ilboursa.com/marches/nizar-yaiche-prevoit-unedecroissance-de-6-5-et-un-deficit-budgetaire-de-7-en2020_23203?fbclid=IwAR2cODAJH3PrZVgQy54UZ5hgHScaglV23pAHjns9UK_eK9znZG_EIstpWA

خطة االنقاذ الوطني  :ك ّل األهداف والتفاصيل
قدّمت حكومة الياس الفخفاخ اليوم  13جويلية  2020في ندوة صحفية واكبتها بيزنس نيوز ّ
خطة االنقاذ
ُ
وتسبق االعداد للمخطط ال ُخماسي  .2020وتمتد على  9أشهر النقاذ
التي تلي -خطة مجابهة كوفيد،19
االقتصاد الوطني .يحمل مشروع االنقاذ أربع أوجه ،هي تباعا  :انقاذ مواطن الشغل والحد من تداعيات
األزمة الصحية على المؤسسات ،تحفيز االقتصاد باالستشمار العمومي والخاص ،التمكين االجتماعي،
تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد.
https://ar.businessnews.com.tn/%D8%AE%D8%B7%D8%A9_%D8%A7
%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0_%D8%A7%D9
%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_:_%D9%83%D9%84%D9%91
_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81_%D9
%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%
D9%84__,519,13331,3?fbclid=IwAR2GJH4hwC0vPBja7KhLyoIuEBbZzo
wK9u9IHnWnNW7QWytdIoXKp6UFIDk
المزودين
لبنى الجريبي :الحكومة ستسدّد المتخلّدات المالية للمقاولين لفائدة
ّ
أعلنت الجريبي ان الدولة ستتعهد بخالص متخلدات المقاولين لفائدة المزودين ووضع  30مليون دينار
محطة تمويل اضافي للفئات الهشة مع تسوية وضعية عمال الحظائر واالساتذة والمعلمين النواب على
امتداد خمس سنوات بداية من سبتمبر القادم.
كنا بينت الجريبي ان االتجاه نحو إدماج  15الف شاب من المنقطعين عن الدراسة تتراوح أعمارهم بين
 12و  18سنة قبل نهاية .2020
https://www.radioexpressfm.com/ar/%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%8
9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b3%d8%af%d9%91%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%91%d8%af/?f
bclid=IwAR3KCee0UjEcNayQgrGyiFXHmcj61cjrZq6lDKBw9OGXBbFYQjQg-XYaRs
لبنى الجريبي :سيت ّم التصدّي لالقتصاد الريعي وتحفيز االستثمار عبر إلغاء  27رخصة
أكدت المكلفة بالمشاريع الكبرى لبنى الجريبي يوم  13جويلية  2020أنه سيتم التصدي لالقتصاد الريعي
وتحفيز االستثمار عبر إلغاء  27رخصة معطلة لالستثمار بحلول ديسمبر القادم.
وأشارت الجريبي الى ان البالد لم تعد تتحمل وضعية المشاريع المعطلة لذلك سيتم إحداث هيئة عليا لضمان
متابعة تنفيذ القرارات ساعة بساعة والعمل على تحسين مردودية ميناء رادس من  4حاويات في الساعة
إلى  10حاويات.

وقالت الجريبي إنه سيتم إسناد المواثيق القطاعية في المجاالت الواعدة واالستفادة من نظام المبادرة عبر
ضمان انخراط  1000مواطن هذا العام و  1000مواطن سنة  2021وفضال عن الترفيع في مساهمة
االقتصاد اإلجتماعي والتضامني صلب االقتصاد الوطني.
https://www.radioexpressfm.com/ar/%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%8
9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%aa%d9%85%d9%91%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%91%d9%8a%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%a7/?fbclid=IwAR2nOHxniekQwZMP814FcUhTM6UL67phLq2P00
pb0DBhDYAustbZr52ZRmE
COVID-19 : 35 millions de dinars d’aide de la Suisse à la
Tunisie
Ce montant sera alloué au Programme de Développement Urbain et de
Gouvernance Locale mis en œuvre par la Banque mondiale pour aider les
collectivités locales tunisiennes à atténuer les conséquences économiques
et sociales de la crise sanitaire.
https://www.realites.com.tn/2020/07/covid-19-35-millions-de-dinarsdaide-de-la-suisse-a-la_tunisie/?utm_source=notifications&utm_campaign=notifications&utm
medium=notifications&fbclid=IwAR0baI0NFQN24OZVjuv5fL_l3a38uBDZEbu3PQmoChnB_e3J3hC5Pv5MkU
المصادقة على  91مطلبا إلعادة الهيكلة المالية لبعض المؤسسات بقيمة  189مليون دينار
أ ّكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغر ى والمتوسطة صالح بن يوسف صباح يوم اإلثنين  13جويلية
 ، 2020اللجنة االستشارية لبرنامج خط اعتماد ودفع وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى
والمتوسطة صادقت على  91مطلبا إلعادة الهيكلة المالية للمؤسسات التي تشكو صعوبات إلى حدود 10
جويلية ،بجملة اعتمادات تقدر ب  189مليون دينار.
وخالل إشرافه على إجتماع اللّجنة اإلستشاريّة بمقر الوزارة ،بحضور مليكة كريت المديرة العامة للنهوض
صة
بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وممثلين عن القطاع البنكي والمالي ،ت ّمت دراسة  10ملفات خا ّ
بمؤسسات ناشطة في قطاعات صناعية وخدماتية مختلفة قصد المصادقة عليها .وأكد وزير الصناعة خالل
االجتماعّ ،
أن  380مؤسسة صغرى ومتوسطة قد تقدمت بمطالب إلعادة الهيكلة المالية وانتفعت بهذا
البرنامج وهي تؤمن  14ألف موطن شغل مشيرا أن البرنامج واصل تقديم خدماته في ظل جائحة كورونا
لمزيد اإلحاطة بالمؤسسات المتضررة.

https://ar.businessnews.com.tn/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%
D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_91_%
D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7_%D9%84%D8%A5%D8%
B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%
D9%83%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%8
4%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6_%D8%A7%
D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%
A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9_189_%D9%85%D9%84%D9%
8A%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1,52
0,13324,3?fbclid=IwAR0LzZFDj01nHd_gNwyGGJUUqmfskf8WEKzNPHxlO_Ladiq6kdT5CZQHl4
Transport et logistique
أنور معروف :نقطة متعلّقة بمضيق جبل طارق هي السبب في تعطيل ملف “السماء المفتوحة”
بخصوص مسألة السماء المفتوحة أوضح معروف أن الوزارة ليست هي من تقوم بتعطيلها مضيفا أن
الملف عند اإلتحاد األوروبي وينتظرون موافقته نظرا لوجود نقطة تتعلق بمضيق جبل طارق وهي السبب
في تعطيل الملف.
https://www.radioexpressfm.com/ar/%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b
1-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%86%d9%82%d8%b7%d8%a9%d9%85%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%91%d9%82%d8%a9%d8%a8%d9%85%d8%b6%d9%8a%d9%82-%d8%ac%d8%a8%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d9%82/?fbclid=IwAR3-OpVhKjUDgfV8AXXe5IZ6CzHh4BDSWWrCBRDyDcOjRkRhy0DICKZFFU
أنور معروف“ :ال نتحدّث عن تفويت في الخطوط التونسيّة ..لن يرغب أي طرف في شرائها”
وبين أنه لن يرغب أي طرف في شرائها خاصة وأن وضعيتها متدهورة ورأس مالها اإلجتماعي 100
مليون دينار.
كما شدد الوزير على أن هناك استحقاقا وحيدا وهو إصالحها مشيرا أن حوكمتها غير رشيدة إضافة إلى
وجود عديد التراكمات جعلتها تصل إلى هذه الوضعية الكارثية.
وبين أيضا أن أزمة الكورونا كشفت حجم اإلشكال لكنها تعتبر في نفس الوقت فرصة كبيرة لإلصالح.
هذا وأوضح أنور معروف أن هناك إمكانية إلنقاذها من خالل التعويل على القدرات واتخاذ عديد القرارات
الموجعة.
كما أفاد أن حجم األجور  % 15ولكن المشكلة في اإلنتاجية والمردودية وليس في حجم األجور.

. طائرات فقط تقوم بتأمين الرحالت نحو إفريقيا10 وأضاف في سياق حديثه أن هناك
https://www.radioexpressfm.com/ar/%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%b
1-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%81-%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%91%d8%ab-%d8%b9%d9%86%d8%aa%d9%81%d9%88%d9%8a%d8%aa-%d9%81%d9%8a%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d9%88/?fbclid=IwAR3J3qbZDZCy
NCI2QfpsqGlHpmTFlYLxz-C3DlVwTECMbTPlKXid6FuVglU
Financement, secteur bancaire, leasings et bailleurs de fonds
La Tunisie ambitionne de conclure un nouveau programme de
financement avec le FMI
Le ministre des Finances, Nizar Yaiche a déclaré, lundi, que son
gouvernement ambitionne de conclure un nouveau programme de
financement avec le Fonds Monétaire International (FMI), d’ici les 3 ou 4
prochains mois.
Yaiche a fait savoir que son gouvernement vient d’entamer de nouvelles
négociations avec le FMI pour mettre en place ce programme qui s’étalera
sur une période de 4 ans.
https://lapresse.tn/68015/la-tunisie-ambitionne-de-conclure-unnouveau-programme-de-financement-avec-lefmi/?fbclid=IwAR0qCTCOY5NKGwi39uRxP4GvGWdERpCcJ91KN2J5hv3JG925XEobTMyk9Y
Energies, mines et ressources naturelles
” “يجب التضحية بشركة فسفاط قفصة لفائدة المجمع الكيميائي:رضا مأمون
ّ  مبينا،أن هناك فساد ومشاكل تسيير في شركة الفسفاط
ّ ، رضا مأمون،أفاد الخبير الطاقة
أن األطراف التي
. وفق تعبيره،دخلت في المجمع الكيميائي وفي فسفاط قفصة دخلت عن طريق المحسوبية والمحابات
ّ وأ ّكد مأمون
 مبينا،أن الجبس والفسفاط والملح هي ثروات منهوبة من لوبيات محتكرة صفقات االستغالل
ّ
أن المشكل الرئيس كان بسبب دمج المجمع الكيميائي مع شركة فسفاط قفصة وهذا التداخل لم يكن لفائدة
. حسب قوله،شركة فسفاط قفصة
ّ وأضاف مأمون
أن المجمع الكيميائي يمكن أن يعيش بدون شركة فسفاط قفصة ويستورد الفسفاط من
. وفق تعبيره،الخارج
https://www.radioexpressfm.com/ar/%d8%b1%d8%b6%d8%a7%d9%85%d8%a3%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%ac%d8%a8-

%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b6%d8%ad%d9%8a%d8%a9%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9%d9%81%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%82%d9%81%d8%b5/?fbclid=IwAR0o-QuKaDp3016wpPOc3joghS_uc8yXEHle6OVkZnCyjxVIgiIDF1kO8c
Tourisme
 عودة محتشمة قد تكلّف خسائر بالمليارات..السياحة في تونس
 جويلية11 قال رئيس الجامعة التونسية لوكالء األسفار جابر بن عطوش في تصريح لموزاييك يوم السبت
.2020  أفريل15  مليون دينار إلى حدود350  إن خسائر وكاالت األسفار بلغت2020

وشدد أنه في حال تواصل الوضع على ما هو عليه فإنه من المتوقع أن تبلغ خسائر القطاع مليار دينار في
 باعتبار أن حجم الخسائر يشمل جميع أرقام معامالت2020  مليار دينار موفى2 شهر سبتمبر وأكثر من
.وكالء األسفار
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/767993/%D8%A7%D9%
84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B4%D9%85%D8%A9%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%83%D9%84-%D9%81%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%
B1%D8%A7%D8%AA
La stratégie de Mohamed Ali Toumi pour révolutionner le
tourisme tunisien
La première de ces idées est de créer «une grande cité sportive à Zaghouan,
à l’instar de Clairefontaine (France) ou Aspire (Qatar). Pourquoi Zaghouan
? En raison de son climat», indique le ministre.
Mais ce sera «une cité sportive sans hébergement pour faire travailler les
hôtels des zones touristiques proches de Zaghouan, comme Sousse et
Monastir», ajoute-t-il.

Grâce à la “cité sportive“, l’activité de ces hôtels s’étendra tout au long de
l’année et ne se limitera plus à la saison estivale, plaide Mohamed Ali
Toumi.
La deuxième idée consiste à créer un port de croisière à Mahdia dont
pourront profiter les zones environnantes comme El Jem, Kairouan, etc.
La troisième idée est la plus ambitieuse : à défaut de cloner les parcs
d’attraction Walt Disney ou Euro Disney, doter l’Afrique, «qui n’en a pas»,
constate le ministre du Tourisme, d’un Africa Disney en Tunisie où les
touristes africains pourront se rendre plus facilement qu’en Europe pour
des vacances.
La quatrième et dernière idée est une sorte de niche : développer un port
de plaisance haut de gamme dans l’une des îles désertes de la Tunisie,
comme La Galite.
https://www.webmanagercenter.com/2020/07/13/453550/la-strategiede-mohamed-ali-toumi-pour-revolutionner-le-tourismetunisien/?fbclid=IwAR1LtmOgcRdNjblBhf9gyiGpNTCcqDD4OmXSPkcx
ss7VLy1sfUeKVL2k5ok
” %80  “نسبة مديونية القطاع السياحي بلغت:معز قاسم
ّ  معز قاسم،أفاد المختص في الشأن السياحي
 أن مديونية القطاع، بالمائة كانوا لديهم مشاكل سيولة47 أن
 مشيرا إلى أنه يمثل،2019  مليون دينار حسب إحصائيات البنك المركزي لسنة4428.7 السياحي تبلغ
. وفق تعبيره،2019  بالمائة من عائدات القطاع السياحي سنة80
ّ  مشيرا إلى، هي نسبة مديونية القطاع السياحي%80 وأ ّكد قاسم أن
 بالمائة63 أن المديونية تطورت بنسبة
. وفق قوله، سنوات10 على مدة
https://www.radioexpressfm.com/ar/%d9%85%d8%b9%d8%b2%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%a9%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%ad%d9%8a/?fbclid=Iw
AR3dqVu5hXRDpguLeisefqekc9lf6VHGRXZDJ09nfbCQV2jEANGWzx7FgE

Secteur industriel
 “ الوزارة ستطرح مشروعا لتقليص فترة إنجاز المناطق الصناعية التي تصل حاليا إلى:وزير الصناعة
” سنوات9
 أن المناطق،2020  جويلية13  يوم اإلثنين،أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى صالح بن يوسف
 سنوات لتدخل حيز اإلستغالل وان الوزارة ستطرح9  و7 الصناعية في تونس تستغرق اليوم ما بين
.مشروعا للتقليص من هذه المدة
، في إجابته على سؤال شفاهي طرحته النائبة لطيفة الحباشي خالل جلسة عامة رقابية،وأوضح بن يوسف
. شهرا فقط18 أن طول المدة يتعلق بالتمويالت والتراتيب العقارية وأن عملية اإلنجاز تستغرق زهاء
 سنوات إلى جانب صعوبات إضافية4 والحظ بن يوسف أن تغيير صبغة األراضي يحتاج أحيانا إلى
 يشارك فيه2020  جويلية20  مما يعطل عمل الوكالة العقارية الصناعية التي ستنظم لقاء يوم،أخرى
.الوالة إليجاد حلول لهذا االشكال
https://www.radioexpressfm.com/ar/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b
1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b7%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82/?fbclid=IwAR2Rholwpur7KnaCKBBGO5fJg7
68vKR7rljjcpbKelqP4CTQbIsmjnHHvYg
International
La crise du coronavirus va aggraver la faim dans le monde,
avertit l'ONU
Selon un rapport annuel de l'Organisation des Nations unies, la récession
mondiale due au nouveau coronavirus risque de pousser vers la faim entre
83 et 132 millions de personnes supplémentaires.
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/la-crise-ducoronavirus-va-aggraver-la-faim-dans-le-monde-avertit-lonu_4044177.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echo
box=1594665688&fbclid=IwAR0fF1wSHbPZJlz6RAax44I0wNo5XuMS8
_6BWSBfoxscSfJ1i7Y7LbBBoDQ#xtor=CS1-746
Maroc : La dette publique globale dépasserait le seuil de 90%
du PIB en 2020

https://www.ilboursa.com/marches/maroc-la-dette-publique-globaledepasserait-le-seuil-de-90-du-pib-en2020_23198?fbclid=IwAR22bLvmhSe3QiweljWgiur6XJ0-2uTmweATMMSIt6QZWGkePsMU1-OewI
Coronavirus : 83 millionnaires demandent à être taxés
davantage «immédiatement» et «de manière permanente»
Un groupe de 83 millionnaires appelle ce lundi à taxer davantage les plus
riches de la planète « immédiatement » et « de manière permanente ».
En grande majorité américains, ils ont un objectif : contribuer à la reprise
après la crise engendrée par la pandémie de coronavirus.
« Alors que le Covid-19 frappe le monde, les millionnaires comme nous
avons un rôle essentiel à jouer pour guérir le monde », soulignent les
signataires de la lettre ouverte. Parmi eux, le cofondateur du géant
américain des glaces Ben & Jerry's, Jerry Greenfield, ou le réalisateur
britannique Richard Curtis.
https://www.leparisien.fr/economie/coronavirus-83-millionnairesdemandent-a-etre-taxes-davantage-immediatement-et-de-manierepermanente-13-07-2020-8352087.php#xtor=AD-1481423552
Opinion, analyse, interview, enquête
Tunisie-Justice, Khaled Fakhfakh condamné à 8 mois de prison,
est-ce juste ?
Les Samir Majoul, Abdelmajid Ezzar, Tarak Cherif, attendez-vous à être
condamnés à la prison si vous osez un jour exprimer un point de vue
officiel par rapport à un acte répréhensible de la part de l’un de vos
adhérents.
Votre rôle en tant que syndicats est de défendre vos adhérents, quel que
soient leurs actes même si cela se répercute négativement sur votre secteur
d’activité et la profession, sinon vous risquez de voir l’article 86 du code
des télécommunications tomber tel un sabre sur vos têtes.
https://directinfo.webmanagercenter.com/2020/07/10/tunisie-justicekhaled-fakhfakh-condamne-a-8-mois-de-prisonferme/?fbclid=IwAR09VzYxi4RDpfuBEcs3yZXuWqDCys4iIBVVx_IV76KTkoNIDcPC2ujnTM

Protestations et grèves
Tataouine | El Kamour : Les protestataires menacent de bloquer
la station de pompage de pétrole jeudi
Les sit-inneurs d’El Kamour (gouvernorat de Tataouine) ont menacé de
fermer, ce jeudi 16 juillet, la vanne de pompage de pétrole à la station d’El
Kamour si les autorités n’appliqueront pas la partie restante de l’accord
signé le 16 juillet 2017 avec le gouvernement et interagir positivement avec
les demandes des jeunes protestataires de la région.
Sur un autre plan, la grève générale ouverte annoncée à Tataouine dans le
secteur public se poursuit depuis dix jours ce qui a entravé les intérêts des
citoyens.
https://lapresse.tn/68042/tataouine-el-kamour-les-protestatairesmenacent-de-bloquer-la-station-de-pompage-de-petrolejeudi/?fbclid=IwAR2qb4u4AjHTYHai5696i23z71sH1zUfyGc1oqjOo6KtkZIoWnsaBP5Se0

Gouvernement, administrations, ministères
إلياس الفخفاخ يقرر إجراء تحوير في تركيبة الحكومة
 من خالل بيانا أصدره بأنه،2020  جويلية13  مساء اليوم اإلثنين،أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ
 مبينا أنه سيتم االعالن عنه،قرر إجراء تحوير في تركيبة الحكومة يتناسب مع المصلحة العليا للوطن
.خالل األيام القليلة القادمة
https://www.radioexpressfm.com/ar/%d8%a5%d9%84%d9%8a%d8%a7
%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%ae%d9%8a%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a/?fbclid=IwAR1Wnoj4sskQ0tIX7y_5H1rxm8kb4sf_64yxeP3vBnx-Wa4d3Q52j3PDuo

