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   الفتتاحيةا
 (أونالين )الخبر  ر األخير في امليدان االقتصادي يعود لبوتفليقةالقرا .

لكلمة ايدي السعيد، اليوم األحد ببرج بوعريريج أن "، عبد املجيد سالجزائريين للعمالأكد األمين العام لالتحاد العام 

 الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".  و األخيرة في اتخاذ القرارات في امليدان االقتصادي تعود لرئيس األولى

العام للعمال الجزائريين  لالتحاد السابعوأوضح سيدي السعيد، خالل إشرافه على أشغال انطالق املؤتمر الوالئي 

املركزية النقابية تدعم جل قرارات رئيس الجمهورية التي تعمل على الحفاظ   تضنه أحد فنادق عاصمة البيبان، "أناح

 املكاسب االجتماعية للعمال".  على

في حنكة و خبرة و دراية رئيس الجمهورية   و قال األمين العام لالتحاد العام للعمال الجزائريين : " ليس لدينا أدنى شك

 االقتصادية و نحن فخورون أن تكون مثل هذه القرارات تصدر من رئيس البالد " .  زيز بوتفليقة باألمور عبد الع

ادية "ال وجود لتنمية اقتص  أنه معتبرا »و أضاف أن املركزية النقابية تعتمد على "سياسة مرنة في تعاملها مع شركائها 

 الخطاب  االتحاد العام للعمال الجزائريين "يبتعد كل البعد عن االجتماعي" مذكرا أن  و اجتماعية دون األمن و السلم

 املكهرب و الصدام مع أرباب العمل".

اعتبرها الوسيلة "املثلى لتحقيق نتائج   و قال في ذات السياق : " أسلوبنا في التعامل هو تشجيع لغة الحوار" التي

 ملموسة".

 )الخبر أونالين(جزائري إلنتاج الشاحنات-اتفاق كوري

ة بين املجمع الكوري "هيونداي" واملجمع الجزائري "غلوبال موتورز اندوستري" ،اليوم االحد ، وقعت اتفاقية شراك

 إلنتاج الشاحنات و الحافالت.

 حسان كمار املدير العام " لغلوبال موتور" زيادتا على  ويعتبر االتفاق تتمة للشراكة القائمة بين املجمعين، حيث يصرح

الف وحدة سنويا، سيدخل االن ثاني مصنع لإلنتاج في السنة الجارية، لتصبح  20د ب املصنع الحالي ببطاقة انتاج تحد

والية باتنة قطبا أخر لتركيب الشاحنات و الحافالت بعالمة "هيونداي"، بعدما كان هناك تركيب لسيارات من عالمة 

   "كيا" من نفس املجمع "غلوبال موتورز"

 و يتضمن نص االتفاقية خلق ألف شركة صغيرة و متوسطة إلنتاج قطع التركيب لصالح الشركة.

و يوجه مسؤولوا "غلوبال موتورز" دعوة لكل الشباب الجزائري في دخول عالم صناعة قطع غيار الشاحنات و الحافالت، 

 على البطالة إلنشاء مؤسسات صغيرةو التقرب من املجمع ملنحهم الفرص بالتعاون من "اونساج" و صندوق التامين 

 

 :"مدير شركة التسيير واالستغالل بمحطة الخروبة لـ"الشروق

 ألف مسافر يخرجون من العاصمة يوميا.. وتسعيرة النقل الجديدة رمزية 22

ملدير العام لشركة التسيير واالستغالل محطة النقل البرية بالخروبة، عز الدين بوشهيدة لـ"الشروق"، كشف الرئيس ا

الف مسافر في  22إلى  18ألف مسافر أي ما يعادل  600ألف إلى  540عن عدد ضخم للمسافرين في الشهر تراوح بين 

 .ألف مسافر 30ياد الوطنية والدينية حيث تصل إلى اليوم، مؤكدا أن العدد يزداد خالل عطل نهاية األسبوع وخالل األع

وبخصوص زيادات سعر التذكرة، أكد املتحدث أنها تبقى في مجملها رمزية ال تمس جيب املواطن مبرزا انه لحد اآلن لم 

 .يصل أي إشعار بالزيادات من طرف وزارة النقل
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مليون مسافر مقابل  65بـ  2016بري خالل سنة وأحص ى بوشهيدة، عدد املسافرين الذين تنقلوا عبر محطات النقل ال

، ويعود ارتفاع عدد املسافرين حسبه إلى فتح محطات جديدة عبر الواليات ساهم بشكل 2017مليون مسافر خالل  70

  كبير في نسبة النمو، كما أفاد بخصوص سعر التذكرة أنها تكون حسب املسافة،

ملسافرين الذين ينتقلون عبر الواليات إلى ضرورة الدخول إلى املحطات ، ا"ودعا الرئيس املدير العام لشركة "سوغرال

 .البرية لتفادي الوقوع في فخ الزيادات العشوائية للناقلين الذين يعمدون إلى بيع التذاكر خارج املحطات

 مواطنون يستفسرون ولجان السكن ينتظرون املرسوم التنفيذي

 )الشروق أونالين(!..تحدث طوارئ في البلديات "LPA" صيغة الـ

أحدثت الصيغة السكنية الجديدة القديمة "الترقوي املدعم" طوارئ في البلديات، بعد إعالن وزير السكـن، عبد الوحيد 

تمار، انطالقها األسبوع الجاري، وسارع عشرات املواطنين لالستفسار عن تفاصيل الصيغة على مستوى مصالح لجان 

خيرة ال تحوز أي معلومات إلى حد الساعة وهي في انتظار املرسوم التنفيذي املحدد السكن والعمران البلدية لكن األ 

 .لشروط االستفادة منها

وأفاد رئيس مجلس شعبي بلدي بالعاصمة في حديثه مع "الشروق" بأن البلديات تواجه ضغوطات منذ إعالن وزارة 

لفت البلديات بدراستها و 
ُ
 .استقبال ملفات طالبيهاالسكن عن صيغة الترقوي املدعم، التي ك

هدت مصالحنا حركية في األيام األخيرة، بسبب الصيغة السكنية الجديدة، حيث يستفسر 
َ

وقال بهذا الخصوص: "ش

عدد كبير من املواطنين يوميا عن تفاصيل التسجيل بها وحتى الوثائق اإلدارية التي يتعين إيداعها من أجل االكتتاب 

 ."سوم التنفيذي الذي تحدثت عنه وزارة السكنفيها، لكن نحن في انتظار املر 

واعترف نفس املسؤول بتسجيل صعوبات قد تعترض صيغة الترقوي املدعم يتقدمها الضغوطات التي يمارسها 

املواطنون والطالبون لالستفادة من السكنات االجتماعية "السوسيال"، حيث يتساءل هؤالء عن الغرض من استحداث 

يتمكنوا إلى حد الساعة من االستفادة من سكن اجتماعي، ويتعلق األمر بالذين تصل قيمة صيغة جديدة في وقت لم 

 .ألف دينار، كشرط لالستفادة من السكن االجتماعي 24دخلهم إلى 

والية، تأخرا، وهو ما أجبره  18وحسب اعترافات عبد الوحيد تمار، تشهد عمليات إنجاز مشاريع السكن االجتماعي عبر 

ماعات بداية من اليوم السبت مع املقاوالت ومؤسسات اإلنجاز واملسؤولين املحليين التخاذ قرارات قد على عقد اجت

 .تنتهي إما بفسخ العقود أو منح إعذارات أو إعادة بعث للمشاريع

ن كومن بين املشاكل التي تعترض صيغة الترقوي املدعم، الحصة األولية املمنوحة لكل بلدية والتي حددتها وزارة الس

 .ألف وحدة 70وحدة سكنية لكل بلدية، وبإجمالي  300إلى  50ما بين 

ليس هذا فقط، حيث أثار تصريح وزير السكن، عبد الوحيد تمار، بإمكانية نزوح مكتتبي "عدل" إلى صيغة الترقوي 

ة م والتخلي بصفاملدعم، جدال وهو ما فتح باب التأويالت عن نية الحكومة في إعطاء األولوية لصيغة الترقوي املدع

لسكناتهم  2002-2001تدريجية عن صيغة البيع باإليجار التي ال تزال عالقة منذ سنوات، حيث لم يستلم كافة مكتتبي 

سنوات على تسجيلهم في البرنامج في حزمة اإلجراءات اإلدارية األولية، مثل  5الذين تمر  2في حين غرق مكتتبو عدل 

 .يار املواقع السكنيةدفع األشطر وتحيين امللفات، اخت

  انطالق إنجاز "الترقوي املدعم" خالل مارس 

قال مصدر من وزارة السكن والعمران واملدينة، إن االنطالق في عملية إنجاز مشاريع صيغة الترقوي املدعم ستكون 

 .شهر مارس القادم على أقص ى تقدير، وذلك بمجرد االنتهاء من ضبط قائمة املستفيدين
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لسكن تعليمات إلى مؤسسات اإلنجاز بضرورة مساعدة الوالة ومديري املجالس الشعبية الوالئية في إتمام وقدمت وزارة ا

التي سيتم بعثها خالل  "LPA" كافة مشاريعهم التي بات من الضروري ضبطها، إضافة مشاريع السكن الترقوي املدعم

 .ألف وحدة سكنية 70بإنجاز  2018السنة املقبلة 

 

 :"ن" ونقابات قطاع الصحة في ندوة "الشروقممثلو "املقيمي

 !مليون شهريا 80أوقفوا استيراد أطباء من كوبا والّصين بـ 

 وزراء على القطاع  8املنظومة الصحية "كارثية ومأساوية" رغم تعاقب 

و وصف ضيوف ندوة "الشروق" من ممثلي األطباء املقيمين ونقابة ممارس ي الصحة العمومية "أطباء عامون، جراح

أسنان، صيادلة، ونقابة شبه الطبي، واالتحاد الوطني للقابالت ونقابة األساتذة الجامعيين االستشفائيين، ورئيس الهيئة 

و"الكارثية" والتي لم تتغير ولم تظهر أي إصالحات فيها  " الوطنية لترقية الصحة، منظومة الصحة في الجزائر بـ"املأساوية

 .إلى يومنا هذا 2001منذ وزراء عليها  8بالرغم من تعاقب 

بل ازدادت حدة االحتجاجات واالحتقان والتي أخرجت أصحاب املآزر البيضاء للشارع، وأوصلت القابالت لالنتفاض 

وحتى أعوان التمريض وكل ممارس ي الصحة، في وقت يعاني املريض من سوء الخدمات الصحية كضريبة لالحتقان 

لى اختالف درجاتهم الذين يطالبون بتحسين الظروف وتمكينهم من الحاصل في قطاع الصحة بين املمارسين ع

عن لجنة إلصالح املستشفيات لم  2004الالزمة لتقديم العالج للمواطن والوزراة الوصية التي أعلنت منذ   اإلمكانيات

 .يعرف مسارها حتى اليوم

 :ممثل األطباء املقيمين طايلب محمد يتمسك باإلضراب ويؤكد 

 رد أطباء من الصين وكوبا دون كفاءة وال تستثمر في األطباء الجزائريينالوزارة تستو 

صة تمسك األطباء املقيمين بمطالبهم الشرعية، وخا  أكد عضو املكتب الوطني لتنسيقية األطباء املقيمين طايلب محمد

اء ي، ليقول: "نحن مع إلغبمراجعة الخدمة املدنية والتي تعارض حسبه مبدأ من مبادئ الدستور الجزائر   تلك املتعلقة

اإلجبارية في الخدمة املدنية" وتعويضها بتشييد تجمعات طبية على شكل مستشفيات قطب تضم جميع التخصصات 

إلى مستشفى بمنطقة نائية دون طاقم 7وتوفر فيها كل اإلمكانيات للعمل ولعالج املرض ى، ال إرسال طبيب مختص لوحده

 . ج املريض بإرساله للعالج في مستشفى آخرطبي متخصص مرافق له ليقوم بدل عال 

سنة من إقرارها، ومن أهم أسباب الفشل كونها ضد  48وأوضح ممثل األطباء املقيمين أن الخدمة املدنية فشلت منذ 

، وواصل كالمه "هل يعقل تجميد الشهادة "الدستور، متسائال "ملاذا الطبيب فقط هو املجبر ألداء الخدمة املدنية؟

للطبيب املقيم كنوع من املساومة إلى غاية إكماله للخدمة املدنية التي أخذت شكل العقوبة في بالدنا؟". وفي النهائية 

حديثه عن أسباب رفض الخدمة املدنية، أكد طايلب أن األطباء املقيمين ال يرفضون العمل في الجنوب أو املناطق 

دون إمكانيات ودون تحفيزات وتحت ضغط مديرين  النائية مثلما تروج له بعض األطراف، لكنهم يرفضون العمل

، دون جهاز أشعة ودون طاقم طبي مختص  وصفهم بـ"الفاسدين"، ليشير إلى أن الطبيب املقيم يجد نفسه في مستشفى

ويعجز حتى عن تقديم املساعدة لحالة مستعجلة دقيقة، ليقول "هل هذه هي الخدمة التي نقدمها للمرض ى في الجنوب 

بيبا مختصا دون إمكانيات؟"، ليشير "كثير من املرض ى ماتوا في الطريق بعد تحويلهم إلى مستشفيات بعيدة نقدم لهم ط

 ."بسبب عدم وجود أشعة أو طاقم طبي متكامل مع وجود طبيب مقيم

ة يوعدَد ضيف الشروق جملة املشاكل والعراقيل التي تحول دون ممارسة الطبيب املقيم ملهامه في إطار الخدمة املدن

بشكل جيد بما ينفعه هو في مساره املنهي وكذا لعالج املرض ى وتقديم خدمة عالجية جيدة لهم، مستدال بالسكن الوظيفي 

الذي ال يستفيد منه الطبيب املقيم بسبب استغالل بعض املديرين للسكنات الوظيفية لصالحهم ولصالح معارفهم، 
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بالغ تفوق دخله الشهري الضعيف، كما ذكَر طايلب بقوانين مضطرا للكراء بم -يضيف-ليجد الطبيب املقيم نفسه 

من الحق في لم الشمل العائلي إذا كانت زوجته من نفس   الوظيف العمومي التي تحرم على الطبيب املتزوج املقيم

 االختصاص وتمارس مهامها في والية مختلفة، أو الحق في العمل في نفس مكان اإلقامة في حال كان الكفيل الوحيد

 .ألسرته، وتحرم الطبيبة املقيمة من حق الحصول على عطلة األمومة لثالثة أشهر وفي حال ذلك تعاقب بإعادة السنة

وتساءل ذات املتحدث عن جدوى استيراد أطباء مختصين من كوبا والصين وتقديم التحفيزات لهم للعمل وترك األطباء 

علمية والتكوينية املعترف بها بدليل أنهم مطلوبون في الخارج بقوة، املقيمين الجزائريين يعانون بالرغم من مؤهالتهم ال

ليقول "هناك لوبيات تسعى لتكسير الطبيب الجزائري وتهريبه من بلده بدل االستثمار فيه وتقديم التحفيزات له"، 

حتى ال يتقن اللغة آالف أورو لطبيب صيني أو كوبي وهو  4ليضيف قائال "هل يعقل أن تمنح الدولة أجرة شهرية تقدر بـ

 .ليتعامل مع املرض ى"، مشيرا إلى أن األطباء الكوبيين وحتى الصينيين الذين تستنجد بهم الدولة ليست لهم أي خبرة

وطالب ممثل األطباء املقيمين بتوفير الحماية الالزمة لهم أثناء تأديتهم ملهامهم وخاصة أثناء املناوبة الليلية مع تحمل 

في إيداع شكوى، ألن ذلك من صالحياتها، كما دعا إلى ضرورة تغيير سياسة التكوين الخاصة بالطبيب  اإلدارة ملسؤوليتها

سنة من الدراسة وخمس سنوات من  11املقيم، مع إلغاء االمتحان اإلجباري الذي يفرض على الطبيب املختص بعد 

د الطبيب معمق يفي  االختبار ببحث علمي التخصص، في حين أنه في مرحلة التكوين ما بعد التدرج، مطالبا باستبدال

املختص ويفيد منظومة الصحة، كما طالب بمراجعة القانون األساس ي للطبيب املقيم الذي ضاع بين تصنيف وزارة 

التعليم العالي له كطالب في مرحلة ما بعد التدرج، واستثنائه من صفة املوظف في الوظيف العمومي رغم ممارسته 

 . وصاية وزارة الصحةملهامه كطبيب تحت 

  :رئيس نقابة األساتذة اإلستشفائيين الجامعيين بلحاج رشيد 

  يجب مراجعة أجور األساتذة االستشفائيين املساعدين

قال رئيس نقابة األساتذة االستشفائيين الجامعيين بلحاج رشيد أن منظومة الصحة في الجزائر تعاني االنسداد على 

أثبتت فشلها سواء من ناحية نوعية العالج  1974ة العالج التي أقرتها الدولة منذ كافة األصعدة، كما أن مجاني

والخدمات املقدمة للمرض ى أو من ناحية اإلمكانات والجوانب االجتماعية واملهنية للعاملين في قطاع الصحة سواء أطباء 

 . الصحة أخصائيين أم عامين أو أساتذة استشفائيين أو مساعدي التمريض أو حتى مستخدمي

ويرى البروفيسور بلحاج أنه آن األوان ملراجعة مجانية العالج، ألن منظومة الصحة تدهورت بشكل واسع، قائال "يجب 

أن ال يستفيد من العالج املجاني إال املواطن الفقير"، وتابع كالمه "لو دفع األغنياء ثمن العالج في مستشفيات الدولة 

أن الكفاءات الجزائرية أضحت تهرب نحو الخارج أو نحو القطاع الخاص بسبب  ستتحسن الظروف واإلمكانات" وأضاف

نقص اإلمكانيات، مستدال بمشكل األطباء املقيمين، حيث اعتبر بلحاج أن من حقهم املطالبة بمراجعة الخدمة املدنية 

 . ير عملهتحفيزات نظ التي أثبتت فشلها سواء بالنسبة للتكفل باملرض ى أو للطبيب املقيم الذي لم يستفد من أي

وطالب رئيس نقابة األساتذة االستشفائيين الجامعيين بضرورة مراجعة أجور األساتذة املساعدين الذين يتقاضون أجرا 

أقل من الطبيب املختص رغم أنهم هم من يشرفون على تكوينه، ليتساءل عن الخلل في التعامل الحاصل بين وزارة 

حيث يتم تقليص أجر الطبيب الرئيس عندما يصبح أستاذ مساعد جامعي، ليعتبر ذات الصحة ووزارة التعليم العالي، 

املتحدث أن األستاذ الجامعي الطبيب هو األقل أجرا ووضعيته املهنية واالجتماعية في تدهور مقارنة بنظرائه في دول 

  .الجوار

 :البروفيسور مصطفى خياطي للشروق 

 الصحة سوء التسيير اإلداري وراء غليان قطاع
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أرجع مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي"فورام"، جملة املشاكل التي يتخبط 

فيها القطاع الصحي في الجزائر، إلى سوء التسيير اإلداري للمؤسسات االستشفائية، وقال في ندوة الشروق، إن الرؤوس 

فتقر لخبرة ميدانية في الصحة، وال تملك مستوى تكوينيا يجعلها قادرة على التي اختيرت إلدارة هذا القطاع الحساس، ت

 .التحكم وفهم خصوصية مؤسسات باتت مفتوحة على شريحة واسعة من املرض ى الجزائريين

سنة، إمكانيات كبيرة وأغلفة مالية 20وأكد خياطي، أن الحكومة الجزائرية أنفقت على قطاع الصحة منذ أكثر من 

مرات، ولكن سوء التسيير بإسناد املسؤولية ألشخاص غير مؤهلين، ومستواهم  4سنة األخيرة، إلى 15ل ارتفعت خال

التعليمي، حسبه، أدنى من أبسط موظف في املؤسسات االستشفائية، التي يسيرونها، وهو أيضا، ما أدى إلى عدم 

سنة األخيرة، جلبت الجزائر 15لى أنه خالل الـاستغالل أجهزة طبية مستوردة كلفت ميزانية الدولة مبالغ ضخمة، مشيرا إ

 .سكانير إلى حد الساعة 200سكانير ولم يظهر أي أثر لـ 400من الخارج 

وتساءل قائال "هل هذه األجهزة معطلة؟..أم أين هي؟"، مضيفا إلى أن مشاكل التكوين لألطباء ومشاكل التكفل للمرض ى، 

ة، وتستدعي مديرين صحيين على دراية واسعة بامليدان، وتجارب عميقة وأخرى تتعلق بالوسائل واألجهزة، وهي متداخل

 .تكسب سياسة التنظيم والتنسيق

سنة رغم الكثير من النقائص التي  30وأعاب رئيس هيئة "الفورام"، خياطي، على قانون الصحة، والذي لم يتغير منذ 

وفي وقت البحبوحة املالية، عطل الصطدامه بانهيار ، 2013تشوبه، وقال إن القانون الجديد الذي بدأ التحضير له سنة 

سعر البترول ودخول البالد في سياسة التقشف، حيث يرى أن هذا القانون يحتاج إلمكانيات مالية كبيرة من خالل 

 .إعادة النظر في بعض املنشآت الصحية

الخبراء ونقابات الصحة، حيث إن  وأوضح أن القانون الجديد، وبالنظر إلى مسودته، يحتاج إلى مراجعة وإلى مشاركة

الحكومة لم تأخذ برأي املختصين في القطاع الصحي، مشيرا إلى أن القانون يقترح مشاركة ذوي الدخل غير املحدود في 

باملائة، مع العلم أن ذوي الدخل البسيط يمثلون 27باملائة، ودفع النفقات الصحية بنسبة 23شراء األدوية بنسبة 

مليونا يجد نفسه مضطرا  30ي الجزائر، حيث قال إنه في حال يحتاج املرض ى لعملية جراحية تكلفه باملائة ف70نسبة 

 .ماليين10لدفع 

 :رئيسة االتحاد الوطني للقابالت عقيلة قروش 

 ظروف العمل املزرية أجبرت القابالت على الهجرة والتقاعد املبكر

لة قروش، أن وضع القابلة في الجزائر مازاال غير مستقر سواء من أكدت رئيسة اإلتحاد الوطني للقابالت الجزائرية، عقي

ناحية التكوين أو وضعها في امليدان وحقوقها وحمايتها من العنف واملتابعة القضائية التي أضحت على قاب قوسين من 

 . باب السجن بسبب قلة اإلمكانات ونقص الوسائل في مصالح التوليد التي تدفع هي ثمنها

ش أن القابلة وبعد حصولها على بعض الحقوق إثر مسيرة نضال طويلة، وبعد تنظيم الصفوف، صدر وأوضحت قرو 

، ولكنه جاء حسب وصف املتحدثة "ناقصا" معللة ذلك بالقول 2012والذي تم تطبيقه في  2011القانون األساس ي في 

وتلمسان وعنابة، لتتفاجأ القابالت بوجود اختالالت كبيرة معاهد عليا لتخريج القابالت، في تيزي وزو  3"أنشأت الدولة 

في امليدان، أهمها عدم وجود تكوين موحد ماعدا في معهد تيزي وزو، وبعد التخرج تجد القابلة نفسها بدون تأطير وال 

اليوم،  ، لم يتحصلن على شهاداتهن النهائية إلى2017تكوين وال حتى شهادة تخرج. فأول دفعة من املتخرجات لسنة 

لعدم توحيد البرنامج، وعدم احترام دفتر شروط إنشاء املعاهد، حسب تبرير وزارة التعليم العالي، مع غياب كراس 

 .التربص
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و"األضحوكة" حسب تعبير قروش "ال توجد قابالت مكونات أو ٌمدّرِّسات"، وبعد التوظيف املباشر للقابالت املتخرجات 

وبعقود عمل مؤقتة، وهو ما وصفته املتحدث بـ "التحايل  13بدل  11في الرتبة  وبدون حيازتهن دبلوم، يجدن أنفسهن

 ."من طرف وزارة الصحة

وتستغرب قروش ألمر إنشاء ثالث مدارس عليا، وتمديد سنوات التأكيد القاعدي واملتواصل "ولكن في ظل غياب التأطير 

 ."سواء النظري أو التطبيقي

سنة وبدون تأهيل، ولم يستفدن من  20من عملت في هذا االختصاص ألكثر من وبخصوص القابالت املكونات "فمنهن 

 ."الترقية، وال حتى من منح، فلم تجدن من حل إال الخروج للتقاعد ٌمجبرات

وحرمان القابلة من الترقية، اعتبرته رئيسة اإلتحاد " أمرا غير منطقيا، رغم اشتراط الراغبة في مهنة قابلة، الحصول 

في الوظيف العمومي، وهذا ما ال تريد الوزارة  17لبكالوريا، إضافة لخمس سنوات، لتصبح رتبتها الحقيقية على شهادة ا

 .الوصية تحقيقه" تقول املتحدثة

فيما أجبر موضوع املتابعات القضائية ضدهن، وفي ظل غياب مصلحة طب العمل، التي تبين الحالة الصحية والنفسية 

لكثير من القابالت للخروج إلى التقاعد، فيما اختارت البعض الهجرة للخارج، وحسبها للقابلة بعد حدوث إشكاالت، ا

"كما للمرأة الحامل حقوق، نحن أيضا بحاجة مليثاق أخالقيات املهنة لحماية مهنتنا". وقالت بصريح العبارة "أجل، 

 ." ف املزرية لعمل القابلة املرأةطالبنا بقابالت رجال، ألن الوزارة هي من تريد تكريس هذا االتجاه في ظل الظرو 

وتطرقت قروش لظاهرة العنف الذي تتعرض له القابالت أثناء ممارسة مهنتهن، معتبرة أن العنف املمارس ضد كثيرات 

منهن، ينعكس سلبيا على عملية رعاية املرأة الحامل، مضيفة بالقول "املنظمة العاملية للصحة، تشدد في أهدافها على 

ألمومة ورعاية املرأة القابلة كعاملة أوال" ومعتبرة أن ما يحصل في الجزائر، من ضرب وتعنيف للقابالت، ضرورة رعاية ا

وصوال حتى للٌمتابعات القضائية، سيضر بمهنة القابلة وينعكس سلبا على الرعاية الحسنة بالحوامل. ومتأسفة في 

 وممرضات وحتى مستخلفات ألطباء التوليد عند الوقت نفسه، من تحول القابالت في بعض املستشفيات إلى سائقات

 .غيابهم عن العمل

وال حل لترقية هذه املهنة "التي تعرف نزيفا كبيرا" سوى مراعاة القوانين األساسية، مع ضرورة "تغيير كثير من مديري 

ت التي تدافع للنقابا الصحة" بعدما اعتبرتهم رئيسة االتحاد الوطني "مكرسين للبيروقراطية في وزارة الصحة، ومعارضين

 .عن مهنيي القطاع"، مع مناشدة رئيس الجمهورية بالتدخل، خاصة أنه هو من أقر مرسوما رئاسيا لحماية هذه املهنة

جانفي الجاري، لتأسيس جمعية وطنية مستقلة القابالت  27إلى ذلك، كشفت املتحدثة عن تنظيم اجتماع وطني بتاريخ 

وس للعظم" حسب العبارة التي ختمت بها املتحدثة تدخلهابهدف توسيع نشاط االتحاد الوط
ٌ
 .ني، بعدما "وصل امل

  

 :إلياس مرابط للشروق

 نطالب بوظيف عمومي خاص بقطاع الصحة.. ولجنة تضم جميع الشركاء

ت ادعا رئيس النقابة الوطنية ملمارس ي الصحة العمومية، إلياس مرابط، وزارة الصحة وإصالح املستشفيات، إلى االلتف

ملشاكل القطاع، وحث العائلة الطبية املتمثلة في النقابات وممثلي الصحة للم الشمل إلسماع صوتها للجهات العليا 

وإنقاذ املؤسسات الصحية مما آلت إليه، حيث طالب الحكومة بوظيف عمومي خاص بقطاع الصحة، بالنظر إلى جملة 

عمل على غرار توقيت العمل، والتأهيل الذي يعتبر األعلى النقائص والخصوصيات التي يتميز بها القطاع كظروف ال

 .مقارنة بالقطاعات األخرى 
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وأكد في ندوة الشروق، أن اإلرادة السياسية فيما يخص اإلصالح في قطاع الصحة مغيبة، متسائال عن جدوى بعض 

م ، الخاص بتنصيب لجنة تضالوعود الصادرة من املسؤولين السياسيين، كوعد الوزير األول السابق عبد املالك سالل

 .جميع الشركاء في الحقل الصحي، وهي لجنة لم تجسد على أرض الواقع

وقال إن الوزارة في وقت سابق دعت نقابات الصحة للمشاركة في مشروع القانون الجديد، ولم تأخذ ذلك بجدية، كما 

رط، ووعد بلقاء آخر مع الدخول االجتماعي أن حسبه، الوزير الحالي حسبالوي، استقبل هذه النقابات شهر جويلية الفا

لتقديم ملفاتنا حول مشاكل القطاع، ولم يتم ذلك. وأكد الدكتور مرابط، إصرار نقابته على املشاركة في مشروع قانون 

 .الصحة من خالل لقاءات مع الكتل البرملانية

اول عدة وزراء على قطاع الصحة منذ ويرى رئيس النقابة الوطنية ملمارس ي الصحة العمومية، إلياس مرابط، أن تد

، وما تبعه من تغييرات في الطاقم الوزاري، خلق وضعا غير مستقر أدى إلى عدم تجسد إرادة سياسية، عالوة 2001

سنة في مناصبهم، حيث علق على ذلك بالقول "أصبح تغيير الوزراء  15حسبه، إلى بقاء املديرين الجهويين للصحة، طيلة 

 ."صبهم أسهل بكثير من تنحية مدير صحةوتنحيتهم من منا

وأوضح، أن النفوذ اإلداري في دواليب املنظومة الصحية، زرع الفساد وأدى إلى تدهور الوضع في املؤسسات 

، إال أن اثر 2004االستشفائية، فرغم اإلصالحات املتواصلة في قطاع الصحة، وتنصيب اللجنة الوطنية لإلصالح سنة 

وقال "نحن نجهل أعضاء اللجنة الوطنية لإلصالح وحتى أهدافها واملشاركين  .بط، لم يتجسدذلك وحسب الدكتور مرا

 "!فيها.. إنها لم تأت بحصيلة لحد الساعة

وتطرق إلياس مرابط، إلى أهم املشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي العمومي، أهمها غياب شبكة وطنية للرعاية 

تتوفر على التكفل الطبي، والتكوين العالي والتخصص والبحث العلمي، حيث  الصحية، وانعدام أقطاب صحية جهوية

 .قال إن الجزائر لم تبن مستشفيات منذ االستقالل

واعتبر أن امليزانية املالية ال تكفي الطلب في بعض املؤسسات االستشفائية، كاشفا عن بعض الخروقات التي يقوم بها 

ول على أغلفة مالية باستعمال النفوذ وتحت غطاء شراء األجهزة الطبية، ويعتبر املديرون الصحيون، واملتمثلة في الحص

ذلك عدم وجود عدل في توزيع امليزانية املالية على الجهات الصحية، حيث قال إن املؤسسات الصحية الجوارية، 

يست لها عالقة يخصص لها نفس الغالف املالي ورغم ذلك يوجد منها من تستفيد من دعم مالي خاص الرتباطات ل

 .بالتكفل الصحي

واستغرب كيف في الوقت الذي يهدد اإلفالس الضمان االجتماعي، تسعى الحكومة لتوسيع مجال القطاع الصحي 

الخاص، وذلك بتشويه القطاع العمومي، وهو حسبه، تناقض صارخ ويحدث هذا في الوقت الذي تهتم فيه البلدان 

 .قطاع العموميالليبرالية، وحتى اإلفريقية منها بال

واستبعد رئيس النقابة الوطنية ملمارس ي الصحة العمومية، إلياس مرابط، وجود عالج مجاني في الجزائر رغم ما تنص 

التي تقول أن الدولة تتكفل  2016من دستور  66التي تقر أن العالج مضمون لجميع املواطنين واملادة  12عليه املادة 

 .شروط العالج لألشخاص املعوزين بالرعاية الصحية وتعمل على توفير 

وفيما يخص التكوين، احتج مرابط على ما اسماه بـ"االنتقائية وتدخل العالقات" في استفادة األطباء في القطاع العمومي 

ولحد الساعة تتحكم فيه وزارة الصحة التي لم  1997من حصص التكوين، وقال إن التكوين املتخصص موجود منذ 

دورية مستقرة وبالتنسيق مع جامعة الجزائر، داعيا إياها بفتح مجال التكوين والتدرج لألطباء، تفتح التكوين بصفة 

 .دون تمييز

، رغم إضافة سنة 13واحتج في األخير، على شهادة أطباء جراحة األسنان والصيادلة والتي بقيت مصنفة في درجة 

 .16سنوات السابقة، مطالبا بمنحهم شهادة تصنيف  5تكوين إلى الـ
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 :اإلتحاد من أجل النهضة والعدالة يلتقي نقابات األطباء ويطالب

 )الشروق أونالين(سحب مشروع قانون الصحة من البرملان

طالبت املجموعة البرملانية لالتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، بسحب مشروع قانون الصحة من املجلس الشعبي 

ودعت إلى تثمين حوار األطباء املقيمين والوزارة الوصية والتأكيد على الوطني ومراجعته، ملا تضمنه من نقائص، 

 .مواصلته من أجل االستجابة ملطالبهم، وإيجاد نظام صحي متكامل، وتحسين ظروف عمل األطباء

وأكدت املجموعة البرملانية، عقب اللقاء الذي جمعها، األحد، مع نقابات األطباء بمقر املجلس الشعبي الوطني، 

قصاء رأي أهل االختصاص في ملف مشروع قانون الصحة، مشروعية مطالب األطباء، ونددت باالعتداء على الست

جانفي الفارط، فيما شددت أنه ليس بالضرب واإلهانة والسب والشتم  3األطباء من طرف القوة العمومية بتاريخ 

 .تعالج مشاكل نخبة املجتمع

ة والسكان، بااللتزام بوعوده وفتح نقاش مسؤول مع الشركاء وطالبت املجموعة بعد نقاش جاد، وزير الصح

االجتماعيين وكل من يعنيه األمر ومراجعة القانون قبل مناقشته من قبل النواب. فيما أكدت على أهمية مواصلة 

 .وعةفجلسات الحوار والتفاوض بين األطباء املقيمين والوصاية، بغية الوصول إلى حلول "توافقية" حول املطالب املر 

ومعلوم أن األطباء املقيمين رفضوا توقيف حركتهم االحتجاجية، عقب لقائهم، السبت باملسؤول األول عن القطاع، إلى 

غاية عقد جمعيات عبر مختلف كليات الوطن، للفصل في قرار مواصلة اإلضراب من عدمه، أين أعلنوا عن تمسكهم 

 .هما كانت الظروفبمطالبهم املوصوفة باملشروعة دون التراجع عنها م

 مركز "تي أل أس كونتاكت" يؤكد

 )الشروق اونالين(دفع رسوم "الفيزا" عبر مكاتب البريد قريبا

 
، األحد، أن دفع املستحقات املالية الخاصة بتأشيرة شنغن ستكون قريبا عبر ”TLScontact“أعلن املتعامل الفرنس ي، 

 .مكاتب البريد

اإلجراء  إلى غاية تغيير  في بيان له، إلى استمرار دفع املستحقات على مستوى املركز،وأشار مركز "تي أل أس كونتاكت"، 

 .واإلعالن عنه عبر وسائل اإلعالم

 

 2019ماليير متر مكعب مع  9سعة تخزين املياه ستصل 

 )الشروق أونالين(مليون متر مكعب في السدود 500نسيب: تجاوزنا مرحلة الخطر و

مليون متر مكعب وهي  500باملائة، مسجلة ارتفاعا بـ 53، حسين نسيب، أن مخزون السدود بلغ قال وزير املوارد املائية

 .أعلى نسبة تسجل على مدى ثالث سنوات األخيرة، معترفا بوجود عجز على مستوى سدين في الجهة الشرقية للبالد

الهيدروغرافية، عن ارتفاع في سعة كشف، وزير املوارد املائية، السبت، على هامش التنصيب الرسمي للجان األحواض 

مليار متر مكعب كحجم إجمالي يوفر املاء ملدة سنتين، هذا  3.6باملائة، وهي نسبة تمثل  53تخرين مياه السدود إلى 

املعدل قال الوزير إنه يكفي احتياجات املواطنين، ليضيف في ندوة صحفية أن مصادر املياه في الجزائر تأتي من جوف 

 .باملائة والباقي يأتي من محطات تحلية املياه 31باملائة، بينما مياه السدود  64نسبة  األرض، وتمثل

واعترف الوزير بتسجيل عجز على مستوى سدين في الجهة الشرقية للبالد، ويتعلق األمر بكل من سد عين الدالية الذي 

 .ةيمول كل من والية سوق أهراس وأم البواقي وسد حمام الدباغ في والية قامل
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، هذا الرقم الذي يتزامن 2019ماليير متر مكعب مع بداية سنة  9وطمأن الوزير بأن سعة تخزين املياه ستصل إلى 

سدا، مشيرا إلى استالم  78قدرت بـ  2017سدود جديدة، حيث قال ان عدد السدود في الجزائر حتى سنة  4واستالم 

مليار متر مكعب، ليصل العدد االجمالي  8.2ستيعاب إلى سدين جديدين نهاية الشهر الجاري، حيث سترتفع سعة اال 

 .ماليير متر مكعب 9سدا وبسعة تقارب  84للسدود إلى 

باملائة وبشبكات الصرف  98وفيما يخص مشاريع القطاع، أكد نسيب، بلوغ ربط املواطنين باملياه الصالحة للشرب 

محطة لتحلية  11اه البحر، حيث وصل عددها إلى باملائة، ونفس الش يء بالنسبة إلى محطات تحلية مي 90الصحي 

 .مليون متر مكعب يوميا 2.1بطاقة إنتاجية تتجاوز 

مليون متر مكعب في  860محطة تطهير، هذه األخيرة تصل سعة معالجتها للمياه  182وقال نسيب، انه يتم استغالل 

 .محطة جديدة 137سنة أي بزيادة  19محطة كانت قبل  45السنة، مقابل 

 )الخبر( ي يدعو إلى االنتقال إلى صناعة مكونات السياراتيوسف

ات إلى ن تركيب السيار األحد بغليزان مركبي السيارات إلى االنتقال م  دعا وزير الصناعة واملناجم يوسف يوسفي اليوم

 صناعة مكونات السيارات.

يكون مستقبال مركبي للسيارات   وأكد الوزير خالل ندوة صحفية على هامش زيارة عمل وتفقد إلى الوالية أنه " لن

 بالجزائر بل ستكون صناعة السيارات".

في أقرب وقت ممكن في  الشروع  وأضاف يوسفي قائال : "لقد طلبت من مسؤولي مختلف مصانع تركيب السيارات

 " . 2019صناعة مكونات السيارات مع مطلع سنة 

يقة و الجمهورية عبد العزيز بوتفل  وذكر أن هذه التوجيهات تأتي في إطار تنويع االقتصاد الوطني الذي يوص ي به رئيس

 الخروج تدريجيا من التبعية للمحروقات.  كذا في إطار برنامج الحكومة الرامي إلى

السيارات والشركات املناولة   ر الصناعة واملناجم عن تنظيم لقاء وطني خالل مارس املقبل يجمع مركبيوكشف وزي

 منتجات املالحق الخاصة باملركبات.  بهدف خلق شراكات بين الطرفين قصد توفير مختلف

ي خطاب ة الصناعية لسيدوتغليفها باملنطق  وقد أشرف الوزير خالل هذه الزيارة على تدشين مصنعا لألنابيب الحديدية

 مليار دج . 1.5استثماري خاص يفوق   منصب شغل بمبلغ 100والذي يوفر أزيد من 

 منصب شغل. 90مليار دج ويوفر   1كما قام بذات املنطقة الصناعية بتدشين مصنع للكوابل الكهربائية بتكلفة تفوق 

باملنطقة الصناعية لسيدي خطاب والذي   كسفاغن "وزار يوسفي مصنع تركيب السيارات ذات العالمة األملانية " فول

 ألف سيارة منذ دخوله حيز الخدمة . 15حوالي   تم تدشينه في يوليو املنصرم و قام بتركيب

عدة األملانية "فولكسفاغن"وفقا للقا  وأنجز هذا املصنع بموجب بروتوكول اتفاق بين مجمع "سوفاك" و مصنع السيارات

51 /49 . 

هكتار باستثمار مالي  150مساحة تفوق   على -الذي يعد األول بالوطن العربي و الثاني بإفريقيا  -صنع و تم إقامة امل

 مليون أورو(. 170مليار دج )نحو  20يتجاوز 

ألف سيارة سنويا  100أن يتم رفعها إلى   ألف سيارة خالل السنة األولى لإلنتاج على 12وتبلغ الطاقة اإلنتاجية للمصنع 

السياحية و النفعية وكذا العالمتان التابعتان لذات املجمع األملاني   أعوام بمختلف األصناف على غرار بعد خمسة

 سيات(.  )سكودا و

التركية أبرز -ولدى زيارته للمركب املدمج ملهن النسيج بنفس املنطقة الصناعية والذي يندرج في إطار الشراكة الجزائرية

 قطب وطني للنسيج حيث سيغطي السوق الوطنية و يصدر منتوجاته إلى الخارج " . الوزير أن هذا املركب هو "بمثابة
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يثي اتفاقية تم التوقيع عليها خالل الثال  ويعتبر هذا املركب الصناعي األكبر من نوعه على املستوى اإلفريقي وهو ثمرة

ة عن الجانب الجزائري واملجمع بين املجمع الصناعي للنسيج و األلبس 49  /51وفقا للقاعدة  2015األخير من سنة 

 "تايبا" املتخصص في النسيج حسب املديرية املحلية للصناعة واملناجم .  التركي

إنجاز ثماني وحدات  2018إلى غاية   مرحلتين حيث تتضمن األولى التي توشك على االنتهاء وتمتد  ويشمل املشروع

 للتكوين .  لصناعة النسيج والتفصيل ومركز أعمال وأخر

متربص وقطب عقاري إقامي  400وتم االنتهاء حاليا من إنجار مدرسة التكوين في مهن النسيج والتفصيل تتسع لـ 

املرحلة الثانية التي يشرع فيها قبل نهاية املرحلة األولى إنجاز   مسكنا( كما أشير إليه . وسيتم خالل 567للمستخدمين )

 التقني وغيرها .  واأللياف الصناعية والقماش غير املطروز و القماشمصانع أخرى إلنتاج لوازم األلبسة الجاهزة  10

)فيما يخص املرحلة األولى(   شهرا أي خالل السنة الجارية 36وسيسمح هذا املركب الذي حددت أجال استالمه بـ 

 شغل .  ألف منصب 25مليار دج بتوفير زهاء  58باستثمار قدره 

مجال األلبسة النسائية والرجالية   هكتارا احتياجات السوق الوطنية في 250وسيوفر املركب الذي يقام على مساحة 

مليون من سراويل "الجينز" سنويا ستخصص  30مليون مترمن النسيج و نحو  60وخاصة للشباب حيث سينتج حوالي 

 باملائة للتصدير. 60للسوق الوطنية و   باملائة منها 40

امليكانيكية و لوازمها "أورسيم" بوادي ارهيو التي   ا قام وزير الصناعة و املناجم بزيارة املؤسسة العمومية للصناعاتكم

للنسيج   البراغي و اللواحق امليكانيكية فضال عن تفقد املؤسسة العمومية االقتصادية  طن سنويا من 4000تنتج حوالي 

 ." وادي مينا " بغليزان

 )تي آس آ(الحكومة تفتح النقل البحري والجوي للبضائع للخواص الجزائريين

 البحري و الجوي للسلععبد الغني زعالن، اليوم األحد، عن فتح مجال النقل  كشف وزير األشغال العمومية والنقل،

 .والبضائع أمام املتعاملين االقتصاديين الخواص الجزائريين دون األجانب

باملجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون تسوية  وقال زعالن خالل جلسة استماع أمام أعضاء لجنة املالية وامليزانية

 الجوي لشحن نه تم اتخاذ قرار فتح النقل البحري و تفاصيله وكالة األنباء الجزائرية، أ ، نقلت2015امليزانية لسنة 

 .رالتصدي  الجديد لالقتصاد الوطني نحو للبضائع أمام املتعاملين الخواص الوطنيين و ذلك استجابة للتوجه

، و لكن ضل مجمدا، 1998كان موجودا منذ  و أوضح الوزير في هذا اإلطار أن اإلطار التشريعي لفتح مجال النقل الجوي 

 . القانون كمرحلة أولى بالنسبة لنقل السلع والبضائع انه تم رفع التجميد عن هذا مضيفا

 املوجهة للتصدير بما فيها املنتحبات وأكد أن فتح املجال أمام املتعاملين الخواص سيسمح بنقل البضائع املحلية

زائرية ال يمكنها االستجابة الجوية الج” جديدة، وأضاف ذات املسؤول أن الفالحية ما يسمح باستحداث مناصب عمل

 .“ طلبات املتعاملين في مجال تصدير البضائع لكل

أجل اطالع املتعاملين على كيفية الحصول  تنظيم يوم إعالمي من  -حسب الوزير –وسيتم في االيام القليلة القادمة 

 .الجوي والبحري  على رخص شحن البضائع عن طريق النقل

شراء طائرات من اجل شحن البضائع املوجهة للتصدير او استئجار وسائل لنقل  وأوضح الوزير ان الخواص يمكنهم

 .البضائع

باخرة   24البحري من خالل برمجة اقتناء  من جانب آخر قال زعالن أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتقوية النقل

لعمومي ا لتفكير في القطاع الوطني بشقيهاليوم علينا ا“منها لحد اآلن، و تابع يقول:  بواخر  10إلى  7مشيرا انه تم شراء 

 .”و الخاص
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 تدشينه ملعرض االنتاج الجزائري املتعاملين قد دعا ديسمبر املاض ي بمناسبة  للتذكير كان الوزير األول احمد أويحيى

ألسواق ا الجوي و البحري للبضائع و السلع لتلبية طلبات تصدير املنتوج الجزائري إلى الخواص لالستثمار في مجال النقل

 .الخارجية

 مليار دوالر 19ألقل من  2018مصيطفى يتوقع تقليص عجز املوازنة في 

 )املحور(دوالرا وعودة انتعاش صندوق ضبط اإليرادات 70النفط يتجه مجددا نحو 

سيعيد  دوالر مجددا، وهو السعر الذي يرى خبراء االقتصاد أنه 70مقتربة من عتبة  تواصل أسعار النفط تعافيها 

مليار دوالر، يحدث  19ألقل من  2018موازنة  واملساهمة في تقليص قيمة العجز فياالنتعاش لصندوق ضبط اإليرادات 

 فضمن اتفاق خ« السلس»منتجي النفط على رأسها روسيا يتجهون نحو الخروج  ذلك في الوقت الذي يتجه فيه كبار 

  .من جانفي الحالي 21اإلنتاج في اجتماع يعقد في 

دوالر بعدما سجل هذا الرقم  70دوالر مقتربا من عتبة  69.90سعر  دا إلىعاود سعر برميل نفط برنت لالرتفاع مجد

أن قال وزير  الخميس املاض ي، حيث سجل صعودا لسادس جلسة على التوالي أمس بعد 2014منذ سنة  ألول مرة

لوقت يفا في ا، مض«تصل بعد إلى مرحلة التوازن الكامل لم»الطاقة الروس ي ألكسندر نوفاك أن إمدادات الخام العاملية 

التصريح الذي  ،«فائض املعروض في األسواق يتناقص، لكن السوق لم تتوازن بشكل كامل حتى اآلن نرى أن»ذاته قائال 

لخفض اإلنتاج. وصرح نوفاك في ذات الشأن بأن  خفف من قلق األسواق من إنهاء مبكر التفاق تقوده منظمة أوبك

ركة املشت سيناقشون احتمال الخروج من االتفاق أثناء اجتماع للجنة أوبك وخارجها وزراء من منتجين رئيسيين في

الجاري. وأنهت عقود برنت ألقرب استحقاق جلسة  جانفي 21ملراقبة السوق من املقرر أن يعقد في سلطنة عمان في 

القياس األمريكي  امدوالر للبرميل. وارتفعت عقود خ 69.87باملائة لتبلغ عند التسوية  0.88 سنتا أو  61التداول مرتفعة 

دوالر للبرميل، فيما أنهي برنت األسبوع على مكاسب  64.30 باملائة، لتغلق عند 0.78سنتا، أو  50غرب تكساس الوسيط 

إيجابية على اقتصاديات  باملائة. ويأتي هذا التعافي كخطوة 4.7في حين سجل الخام األمريكي قفزة بلغت  باملائة 3.3قدرها 

على الجزائر، حيث أكد في ذات السياق الوزير السابق املكلف  ملتضررة من أزمة التراجع عالوةالبلدان النفطية ا

ي سعر برميل بأن تعاف أمس،« املحور اليومي«واإلحصائيات الخبير االقتصادي بشير مصيطفى في تصريح لـ باالستشراف

التوازن واالستقرار لسوق البترول الدولية ويسمح لها بالتحكم  دوالر مؤشر إيجابي وتفاؤلي لعودة 70النفط إلى سقف 

مليار دوالر،  19تفوق  التي 2018اإليرادات واحتمال عودة صندوق ضبط اإليرادات لتغطية عجز ميزانية  في آلية ضبط

مح بعودة ما يس 2018ورقة ربحتها الحكومة مع حلول سنة  دوالر يعد أول  70ارتفاع أسعار النفط لـ»مضيفا بقوله 

نفاذ هذا  ، وذلك بعد«مليار دوالر 19من جديد للمساهمة في تقليص عجز املوازنة ألقل من  صندوق ضبط اإليرادات

ما  2017حال الخطر بعد شح املوارد املالية سنة  األخير شهر فيفري من السنة املاضية ما أدخل االقتصاد الوطني في

 فرض استيراد قائمة مهمة من السلع واملنتجات الكمالية عالوة علىللنفقات ووقف  أدى إلى فرض إجراءات ترشيد

وخفض فاتورة الواردات. وعن تواصل  ضريبة جديدة على تسعيرة الوقود لتدارك تقلص عائدات صادرات املحروقات

ش السوق دوالر للبرميل، أفاد مصيطفى بأن سلسلة انتعا 70مستويات فوق  ارتفاع أسعار الذهب األسود واستقرارها في

 األسباب والظروف التي رفعت وستعاود االنخفاض من جديد بعد شهر مارس املقبل، بالنظر إلى غياب« ظرفية» النفطية

مخزونات النفط األمريكي وارتفاع الطلب على البترول والذي تشهده  برميل النفط إلى هذه املستويات سواء من تراجع

  .من كل سنة فترة الشتاء
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 نوك /مالية وتأميناتب
 )واج(الرئيس بوتفليقة يؤكد لنظيره التونس ي عزمه على االرتقاء بالتعاون الثنائي 

أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في برقية تهنئة بعث بها إلى نظيره التونس ي، الباجي قايد السبس ي، بمناسبة 

ه على العمل سويا من أجل االرتقاء بالتعاون الثنائي القائم بين يناير، عزم 14احتفال بالده بالذكرى السابعة لثورة 

 املنشودة". االستراتيجيةالبلدين إلى "أسمى املراتب وبلوغ الشراكة 

يناير، أن  14وجاء في برقية رئيس الجمهورية قوله: "يسعدني والشعب التونس ي الشقيق يحيي الذكرى السابعة لثورة 

شعبا وحكومة وأصالة عن نفس ي، بأحر التهاني وأخلص التمنيات، سائال املولى العلي  أتوجه لفخامتكم باسم الجزائر 

العزيز القدير أن يمدكم بموفور الصحة والعافية والسداد، وأن يحقق للشعب التونس ي اطراد التقدم واالزدهار في 

 كنف األمن واالستقرار".

عيدة ألؤكد لكم عزمنا الراسخ على توطيد عالقات التآخي وتابع الرئيس بوتفليقة قائال: "وأغتنم هذه املناسبة الس

ملراتب بين بلدينا إلى أسمى ا االرتقاء بعالقات التعاون القائمةوالتضامن بين شعبينا الشقيقين والعمل سويا من أجل 

 ".مصلحة شعوب املنطقة كافةملنشودة بما يخدم ا االستراتيجية الشراكة وبلوغ

 

 

 

 

 

 تجارة   
 تعادل صادراتها خارج قطاع املحروقات

 )الشروق أونالين(مليار دوالر سنويا من الوقود 2الجزائر تستورد 

ونائب رئيس املجلس االقتصادي واالجتماعي، مصطفى مقيدش، األحد، إن واردات الجزائر من قال الخبير االقتصادي 

مليار دوالر سنويا، تعادل صادرات الجزائر خارج قطاع املحروقات ما يعني أن صادرات الجزائر من  2الوقود املقدرة بـ 

 .املنتجات خارج القطاع النفطي تذهب في فاتورة استيراد الوقود

قيدش خالل استضافته ضمن برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة، أن "الجزائر مطالبة بتسريع استراتيجية وأوضح م

االنتقال الطاقوي وتوضيح معاملها من أجل ضمان أمنها الطاقوي"، مشيرا إلى أن "خطة االنتقال الطاقوي يجب أن 

يع حروقات التقليدية وغير التقليدية، وتجسيد املشار ترتكز على ثالثة محاور لخصها في توسيع احتياطات البالد من امل

االستثمارية في الطاقات املتجددة التي أعلنتها السلطات، فضال عن تعزيز سياسة عقلنة وترشيد استعمال الطاقة على 

 ."املستوى املحلي وهي أهم خطوة

 رد الجزائري خالل العام الجاري ماوتأسف نائب رئيس املجلس االقتصادي واالجتماعي لتوقعات بارتفاع استهالك الف

، وهو ما اعتبره استهالكا غير عقالني وتبذير 2014طن مكافئ من النفط خالل  1.36طن مكافئ من النفط مقابل  2يعادل 

   .في وقت تسعى في الجزائر لترشيد النفقات بعد انهيار أسعار النفط

http://ar.aps.dz/algerie/51984-2018-01-08-18-07-36
http://ar.aps.dz/sante-science-technologie/51379-2017-12-21-14-51-08
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، باعتبارها تحد من التبذير في 2018لحكومة مع مطلع واستحسن مقيدش الزيادات في أسعار الوقود التي أقرتها ا

إذا ما أرادت الدولة أن تنجح في استراتيجيتها لالنتقال  2019أن تتوقف في قانون املالية  -ال يجب حسبه -الطاقة، و

 .2020ألف سيارة سيرغاز خالل  500الطاقوي، مثمنا في هذا الصدد مساعي بلوغ 

 70، معتبرا بلوغ األسعار حوالي 2018دوالر للبرميل خالل  65و 60راوح أسعار النفط بين وتوقع الخبير االقتصادي أن تت

، دوريا ويتعلق بفصل الشتاء الذي يكثر فيه الطلب على النفط، محذرا في السياق 2014دوالر وهو أعلى مستوى منذ 

 لبترول.من تخلي الحكومة عن اإلصالحات التي باشرتها بعد الطفرة التي عرفته أسعار ا

 

 

 تعاون وشراكة  
 )الخبر أونالين(مؤسسة أردنية تنشط بالجزائر 400

صرح نائب رئيس غرفة الصناعة االردنية وعضو مجلس األعمال الجزائري األردني املهندس فتحي جغيبر، اليوم األحد، 

القات فاقيات وإقامة ععن سعي اللجنة الجزائرية األردنية املشتركة التي ستنعقد غدا االثنين بالجزائر إلى توقيع ات

 في اطار رابح رابح. شراكة في عدة مجاالت اقتصادية 

وأعرب فتحي جغيبر عن أمله في أن تتوج اللجنة الجزائرية االردنية املشتركة بتفعيل تطبيق االتفاقية التي توقيعها في 

 ال الطرفين .إلزاحة كل العقبات الجمركية والنقل بين البلدين والتي ستصب في فائدة ك 1997سنة 

 مؤسسة أردنية 400كما شدد فتحي جعيبر الي اعادة النضر في االستثمار بالجزائر الذي تنشط فيه أكثر من  

مليون دينار والتي  55.6باملائة ما يعادل  22.5  2017األولى من  10وبلغت الصادرات األردنية إلى الجزائر خالل األشهر الـ

باملائة أي ما  198.6إلى  2017حجم الواردات األردنية من الجزائر فقد ارتفع في  مليون ، أما 71.8 كانت خالل سنة 

 مليون دينار في السنة التي قبلها. 43مليون دينار مقارنة ب  130يعادل 

منتجا ليس من األردن فقط وانما من كل  900من جهة أخرى اعتبر املتحدث ذاته أن منع الجزائر مؤخرا لدخول حوالي 

 ق ليس لصالح الصناعة وال لصالح البلد على املدى البعيدالدول اغال 

 ."وقال "إن تطور الصناعة يرتبط بمدى انفتاح السوق الذي يخلق الجودة واملنافسة مع وجود ضوابط 
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