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  الفتتاحيةا
 )واج(بوعزغي يؤكد على دور تربية املائيات في تحقيق األمن الغذائي والنمواالقتصادي 

األحد بالجزائر على الدور الهام  السيد عبد القادر بوعزغي يوم  البحري,  ألح وزير الفالحة و التنمية الريفية و الصيد

 االقتصادي خارج املحروقات و مسعى  دورها في النمو  تلعبه تربية املائيات في االمن الغذائي للجزائر فضال عن  الذي

 تخفيض الواردات,حسبما افاد به بيان الوزارة.

املائيات للسداس ي االول من سنة   ةو جاء هذا التأكيد خالل افتتاحه لقاءا تقييميا لنشاطات الصيد البحري و تربي

حضره اطارات من الوزارة و املديرية العامة للصيد البحري   و الذي  بمقر الوزارة 2018و افاق السداس ي الثاني  2018

لسات خالل الج  اطار تنفيذ التوجيهات التي جاءت في رسالة رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة  الذي يندرج في

 اهمية بالغة لقطاع الصيد البحري و تربية املائيات.  فالحة و التي دعا من خاللها السلطات املعنية الى اعطاءالوطنية لل

قريب الجلسات الوطنية للفالحة في ال  و اكد السيد بوعزغي بهذه املناسبة على ضرورة تجسيد التوصيات التي جاءت بها

 في اطار برنامج عمل وطني .  العاجل

لتي التي تعتبر من الدعائم االساسية ا  لة, تطرق الوزير الى اهمية قطاع الصيد البحري و تربية املائياتفي سياق ذي ص

 بها للنهوض باالقتصاد الوطني.  يرتكز عليها قطاع الفالحة و الدور املنوط

نواع التسهيالت طريق منح كل ا  االلتزام الصارم للسلطات العمومية بترقية هذا النشاط عن  أكد ايضا على  كما 

 بنكية.  للمستثمرين قانونية كانت او ادارية او جبائيه او

البحري و تربية املائيات خاصة   تطرق الوزير الى ضرورة اشراك جميع الفاعلين في قطاع الصيد  في سياق ذي صلة,

ديد هياكل شهر االخيرة على تجالذين عملوا بكل شفافية و جدية في اال   املستثمرين و الباحثين و املتعاملين و املعنيين

 بانشغاالتهم.  و التكفل  الوالئية للصيد البحري لتحقيق طموحات الفئات املهنية املختلفة  الغرف

سطرة هدف كهذا, مبرزا ان" السياسة امل  ببلوغ  املحصل عليها في مجال االستثمار تدعو للتفاؤل   واعتبر الوزير ان النتائج

مع بلوغ انتاج الصيد البحري اقص ى حدود يجب ان ترفع من معدالت استهالك الفرد   ي الجزائرلتطوير تربية املائيات ف

 كلغ للفرد سنويا" . 4حاليا الى   السمك الذي يصل  من

بالغة للديناميكية الحالية و الحركية   وذكر البيان , ان وزارة الفالحة و التنمية الريفية و الصيد البحري تولي اهمية

تربية املائيات و صناعات الصيد البحري املختلفة من خالل املرافقة   ي مجال االستثمار في تنميةالواسعة ف

هيئات خاصة مع ال   من اجل تجسيد مشاريعهم  للمستثمرين و العمل على تذليل كل العراقيل الت تعترضهم  امليدانية

سيع الداخلية و الصحراوية و تو   املائيات في املناطق االدارية و البنكية باإلضافة الى ضرورة ايالء عناية خاصة لتربية

 املائيات املدمجة مع الفالحة بالتنسيق مع مختلف املتدخلين.  مشاريع تربية

ارتياح صيد الحصة املخصصة لبالدنا   بكل  وزارة الفالحة و التنمية الريفية و الصيد البحري   من جهة اخرى , سجلت

للجزائر في   اي ما يعادل عشر مرات الحصة التي خصصت  طن 1.300ب   سنة و املقدرةالتونة الحمراء في هذه ال  من

2010. 

هذا املنتوج من خالل انجاز تالث مزارع   عبر مديرية الصيد البحري على تثمين  تعمل  واكدت الوزارة في هذا االطار انها

 يها من تسويق الكميات املصطادة.بمضاعفة املداخيل املحصل عل  لتسمين التونة و التي ستسمح مستقبال

مشروع مند  35مشروع منها  60انجاز   كما سجلت تربية املائيات في الجزائر نتائج مشجعة في مجال االستثمار من خالل

 الف طن خالل نفس الفترة. 30القدرة االنتاجية و التي بلغت   ,حيث سمحت هذه املشاريع برفع 2017بداية 
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و املساهمة في   قدرات االنتاج  مشروع جديد في هذه السنة حيث ستسمح برفع 60في اكثر من  هذا الى جانب ,الشروع

 السمكية.  تقليص العجز املسجل في السوق من املنتجات

الف حوض  20احصاء اكثر من  حوض للفالحين و 1.400هذا من جهة, اما من جهة اخرى فقد تم استزراع اكثر من 

على مستوى املناطق الداخلية و  2018-2017السنة   فالح خالل 2.226الى تكوين باإلضافة   مؤهلة الستزراع

 ادماج تربية املائيات في االوساط الفالحية.  الصحراوية. و هذا يدخل في اطار

 100تسجيل انتاج سنوي يقدر ب   املبذولة  املجهودات  اشارت وزارة الفالحة الى ان  اما في مجال الصيد البحري, فقد

 طن سنويا. الف

 

 )واج(باملائة من املياه املستهلكة على املستوى الوطني 70قطاع الفالحة يمتص ما يقارب 

املياه املستهلكة على املستوى الوطني في حين ان انظمة السقي   باملائة من منسوب 70تمتص الزراعة ما يقارب 

بوزارة  الصالحة للشرب  اد به مدير التزويد باملياهمن هذا االستهالك , حسب ما اف  بتوفير منسوب مهم  تسمح  البديلة

 املوارد املائية, عمر بوقروة, في حوار لواج.

وهو قطاع يستهلك   في الزراعة  و اوضح ذات املسؤول ان "هناك جهود مهمة جدا يجب بذلها من حيث توفير املياه

 ملستوى الوطني".باملائة من االستهالك على ا 70الكثير من املياه في الجزائر بنسبة 

متر مكعب في املتوسط السنوي, مع   مليار 7و حسب السيد بوقروة فان استهالك املياه في القطاع الفالحي يبلغ حوالي 

)استهالك السكان من مياه الشرب واحتياجات القطاعين الصناعي والزراعي(   الوطني االجمالي  العلم أن االستهالك

 يا.مليار متر مكعب سنو  10ر6  يمثل

 700تسخيره للزراعة, فسنستعيد   باملائة من الحجم اإلجمالي الذي يتم 10كما افاد انه "إذا وفرنا حتى و لو فقط 

مليار متر مكعب, ما يسمح بتزويد نصف  1ر4ستسمح باسترجاع   باملائة  20مليون متر مكعب, في حين ان توفير نسبة 

 الجزائريين".  السكان

اإلضافية   هكتار من األراض ي 300.000وعة , فان الكميات املسترجعة يمكن أن توجه لسقي و من حيث املساحة املزر 

 املساحة املسقية.  باملائة من إجمالي 30املزروعة , أو

 ة.والرش, و هذا, بالتوازي مع تحديث الزراع  تعزيز أنظمة توفير املياه مثل الري بالتقطير  و للقيام بذلك, ذكر املسؤول

 والنتائج موجودة".  ذا الصدد, "هذا جانب مهم للغاية ونحن نعمل مع وزارة الفالحةو قال في ه

لتنتقل  2000هكتار سنة  90.000بالكاد   للمياه بلغت  كما قال بهذا الشأن أن املساحة املسقية بالوسائل املقتصدة

باملائة من املساحة املسقية  50تمثل اال هكتار( ال  600.000هذه االخيرة )   هكتار حاليا , مشيرا الى أن" 600.000الى 

 كميات هائلة من املياه".  باملائة املتبقية تستعمل دوما األنظمة التقليدية للسقي و التي تبذر 50  حين أن  في

 بسبب فترات   و التي من املفترض أن تساعد على تعميم أنظمة 2025-2022سطرنا أهدافا ل   "لقد
ً
توفير املياه, خاصة

 املناخية" , يضيف السيد بوقروة.  التي تعرفها البالد و التغيرات الجفاف

"استعماال للمياه" يمر عبر تعبئة   فان هذا التحويل من الطابع التقليدي للري إلى نظام حديث أقل  وعالوة على ذلكي

 وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي املعالجة .  املياه غير التقليدية وتحلية مياه البحر

مليون متر مكعب /  400حاليا إنتاج    ن خالل حضيرة محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي تمتلكها البالد يتموم

 سنة من املياه.

( مليار متر مكعب / 1حتى واحد )  و  مليون متر مكعب/السنة 600تدريجيا   وبمضاعفة عدد هذه املحطات يمكن بلوغ

 سنة.
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 للتسيير املدمج  اجراءات مؤسساتية وال سيما من خالل الوكالة الوطنية  وارد املائيةاتخذت وزارة امل  من جهة أخرىي

 و ادماجهم في تحقيق الجهود املبذولة القتصاد املياه.  ( التي تعمل على تحسيس املواطنينGIRE)  للموارد املائية

مفهوم التحسيس واالتصال في   تم ادراجوفي هذا السياقي أوضح املدير العام للوكالة, السيد محمد درامش ي لواج أن 

وضعت البالد أدوات   . ومنذ ذلك الحين1992األرض في ريو )البرازيل( في عام   قطاع املوارد املائية منذ مؤتمر

 املدمج لهذا املورد.  للتسيير

طيط ربع نقاط هي: التخاملائية على أ  للموارد  و اوضح ذات املسؤول انه وفقا ألحكام قمة ريوي يستند التسيير املدمج

 الفاعلين واالتصال التحسيس.  وتنفيذ نظام املعلومات والتشاور بين مختلف

جميع مراحل ب  تعمل على التعريف  املائية  للتسيير املدمج للموارد  ومن حيث التوعية واالتصال تعمل الوكالة الوطنية

 اطنين على إدراك أهمية املحافظة عليها.الحنفية من أجل حمل املو   مياه الشرب قبل الوصول إلى  دورة

ت السكان على مستوى املدارس والثانويا  من  فئات  كما اشار في ذات السياق انه يتم "التركيز في برنامج االتصال على

 واملساجد )من خالل األئمة( وكذلك على مستوى الصناعيين واملزارعين ".  والجامعات واملخيمات الصيفية والجمعيات

اء على اتصال " الفايسبوك" للبقم أيضا القيام بحمالت توعية عبر املوقع اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي سيماو يت

 االقتصاد في استغالل هذه الثروة الثمينة.  مع المستخدم وتشجيعه على

 

 )واج( 2018مليار دوالر كرقم أعمال للتصدير خالل الخمسة أشهر األولى ل16سوناطراك تحقق 

مليار دوالر بين يناير و نهاية مايو من  16حققت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك رقم أعمال للتصدير قدر ب 

باملئة، حسب ما أفاده  14ر3، أي بارتفاع قدره 2017مليار دوالر خالل نفس الفترة من سنة  14، مقابل  2018سنة 

 قيطوني. اليوم الخميس بالجزائر العاصمة وزير الطاقة، مصطفى

لغت ب  أن هذه األخيرة الحصيلة الطاقوية الوطنيةقال الوزير خالل يوم إعالمي حول   أما بخصوص الجباية البترولية،

 باملئة. 20، أي بارتفاع 2017ينار خالل نفس الفترة من سنة مليار د 995، مقابل  2018مليار دينار في نهاية مايو  1.190

 14تنقيبا جديدا نهاية مايو الفارط مقابل  17  و لدى تطرقه لنشاط التنقيب، أفاد السيد قيطوني انه تم تسجيل

 احتياط البالد من الغاز و البترول. -حسب قوله  -و هذا ما سيدعم  2017تنقيبا نهاية مايو من سنة 

 

 سامة تسببت في اإلجهاض ومضاعفات صحية خطيرة لسعات

 )الشروق أونالين(طوارئ وسط الحوامل واملرض ى بسبب لسعات البعوض 

عرا بين املواطنين، خاصة بعد ورود أخبار عن إجهاض حامل لجنينها 
ُ
أحدثت لسعات الناموس الغريبة والخطيرة هلعا وذ

اخات وحمى وقيء، ورغم التحذير املتكرر، التزمت غالبية بلديات بالعاصمة، إثر تعرضها للسعات تسببت في ظهور انتف

الوطن الصمت إزاء ما يحصل، فلحّدِّ الساعة لم نشاهد حمالت رش واسعة ملبيدات الحشرات، في وقت تعرف دعوة 

حيط تجاوبا ضعيفا من رؤساء البلديات
ُ
 .وزارة الداخلية لتنظيف امل

س النمر، يطيح بالكثير من الضحايا، والدليل التهافت اليومي على مصالح ومثله نامو ” املسموم“ال يزال الّناموس 

 .االستعجاالت باملستشفيات ومراكز الّصحة الجوارية وحتى الصيدليات

 توافد على مراكز الصحة الجوارية بسبب لسعات البعوض

http://www.aps.dz/ar/economie/58222-2018-06-28-15-36-56
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ي الثالثين عرضوا للسع، منها شابة فففي مركز الصحة الجوارية ببن عمر بالقبة، التقينا بالكثير من الحاالت ملواطنين ت

من عمرها تقطن بحي بانوراما بالقبة، أكدت تعرضها لثالث لسعات دفعة واحدة أسفل كاحل قدمها، عندما كانت 

ت مكان اللسع وبشدة، انتفخت رجلها في ظرف ثواني وظهرت عليها 
ّ
جالسة مع أطفالها في حديقة عمومية، وألنها حك

إلزالة ” ايراكس“ومرهم ” تلفاست“ملركز الصحة الجوارية وصفت لها الطبيبة مضاد الحساسية عالمات حمراء، بتوجهها 

 .الحكة

والخطير أن مكان اللسعة يترك أثارا وتشوهات في الجلد حتى بعد شفائه، وفي هذا أكدت لنا كريمة موظفة في شركة 

سعات ناُموس في قدمه
ً
ربها دواء الحساسية ووضع املراهم خاصة بالقبة، عن تعرضها صيف العام املنصرم لل

ُ
ا، وبعد ش

سعة ال تزال إلى اليوم، ولسوء حظها تعّرضت للسع ُمجّددا هذه الّسنة، وفي 
ّ
فيت رجلها بعد أسبوع، لكن أثار الل

ُ
ش

علق متحسرة 
ُ
 .”رجلي تشّوهت ما يضطرني للبس جوارب في عّز الصيف لحماية ما تبّقى منها“املكان نفسه، ما جعلها ت

بيد.. وعلينا محاربته ابتداء من فيفري الن
ُ
 اموس ال يقتله امل

واعتبر املختص في الصحة العمومية، الدكتور فتحي بن أشنهو، أنه ال يجب التهوين من موضوع الناموس وتجاهله، ألن 

 لبعوضأن الجزائر في سنوات خلت كانت رائدة في مجال مكافحة ا” الشروق“األمر خطير جدا، حيث أكد في اتصال مع 

 .ودراسة تطوره، وهي املهمة التي توالها معهد باستور الجزائر

البعوض حشرة خطيرة جدا، فهي الناقل الرئيس ي ملرض املالريا أو الحمى البيضاء والذي صنفته منظمة الصحة “ألن 

لدم، وهو يتغذى با، والناموس خطير ألنه ”العاملية مرضا أخطر من فيروس السيدا، بعد قتله ماليين البشر في إفريقيا

 .ما ُيوفر بيئة حاضنة للفيروسات املنتشرة في الدم، فُتنقل عبر البعوض إلى البشر

وأسباب انتشار البعوض في الجزائر رغم محاربته، هو برك املياه املتجمعة والراكدة، املوجودة تحت العمارات وفي 

دفقة من النفايات، وفي الدماء املنتشرة أمام القّصابات، األقبية، وحدائق املنازل وأصص النباتات، واملياه العفنة املت

 .فهذه األماكن تعتبر بيئة مناسبة تضع فيها البعوضة بيضها

حاربة نمو البعوض، يؤكد بن أشنهو يجب أن تبدأ الحمالت من شهري فيفري ومارس وقت وضع البْيض، وليس في 
ُ
ومل

 .أشهر الصيف

 ضعلى مرض ى السكري أخذ الحيطة من البعو 

والخطير حسبه أن املبيد الذي يضعه املواطنون أو السلطات املحلية يقض ي على نسبة قليلة فقط من هذه الحشرة، 

عتبر مقاومة جدا وال تموت بسهولة 
ُ
ر حتى باإلشعاعات النووية في تجارب أقيمت عليها“والتي ت

ّ
، والحّل ”فهي لم تتأث

ع البعوض من التي تمن” الناموسيات”ات يوميا، واالستعانة بالشبابيك والفعال هو في تجفيف املياه الراكدة ورفع النفاي

 .دخول املنازل 

ة( وهو  يَّ ْزفِّ
َّ
اتِّ الن يَّ ّ

َن الُحمِّ وٌع مِّ
َ
يا )ن

ْ
ون

ُ
غ

ْ
ون

ُ
يك طير خفي وقت يعتبر ناموس النمر من أخطر األنواع ألنه ينقل مرض الدنج والشِّ

لية ومواطنين، وخاصة مكاتب النظافة البلدية، والتي البد أن من سلطات مح“جدا، وعليه يدعو محدثنا تجند الجميع 

 .”يكون عملها ميدانيا وأن يخضع أفرادها لتكوين في طريقة مكافحة الحشرات

ويحذر بن اشنهو املتعرضين للسع، خاصة مرض ى الّسكري املعرضين بسهولة لتعفن مكان الُجرح، بأخذ الحيطة والحذر، 

ظافرهم لتجنب ظهور جروح عند الحك، مع ضرورة وجود مطهر كحولي للجروح في كل وكما على املواطنين تقليم أ

 .منزل 
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 بسبب املخاوف من استهالك مياه السدود

 )الشروق اونالين( !ويستبدلونها باملياه املعدنية” الحنفيات“جزائريون يقاطعون مياه 

 باملائة من الجزائريين يشربون املياه املعبأة

 ياه املعدنية أكثر من أكياس الحليبالتجار: نبيع امل

ال يختلف اثنان على أن مياه الينابيع واملعدنية أصبحت اليوم أكثر مطلبا من طرف املستهلكين من أي وقت مض ى، بل 

ضرورة ملحة الستعمالها اليومي في الشرب، كونها خالية من املواد الكيميائية الضارة بعد ما قاطعوا بالجملة مياه 

ذه األخيرة التي اصبح هؤالء ال يثقون فيها ويخشون شربها خوفا على صحتهم من أمراض قد تفتك بهم الحنفيات، ه

نظرا لتغير طعمها تارة ولونها في كثير من الحاالت، وهي التي ظلت طوال سنوات مضت املصدر األول لتزويد املواطنين 

 .بمياه الشرب رفقة مياه الينابيع واآلبار

املعدنية والينابيع بالجزائر مع ولوج بعض املستثمرين هذا املجال الذي أصبح الطلب عليه  تعددت تسميات املياه

يتضاعف من سنة ألخرى من طرف املستهلك، فرارا من األمراض وحفاظا على سالمته وأبنائه حتى أنها أصبحت ضرورة 

ضاعة قبل منحه للرضع، بل وتعدت للرضع بعد ما تخلى األولياء عن طريقة غلي املاء التقليدية وخلطه بحليب الر 

حمل ضمن 
ُ
” سعيدة“وان ظلت كل من ”.. قفة عيادة املريض“استعماالت هذه املياه لتتحول إلى أهم املواد التي ت

أهم املنتجات التي تربعت على عرش السوق املحلية طيلة عقد من الزمن قبل أن يفرض االستيراد الدعوة ” موزاية”و

نتاج وتنوعه بمناطق عديدة من الوطن.. .لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ملاذا تخلى املستهلك لالستثمار ورفع طاقة اإل 

الجزائري عن مياه الحنفيات؟ هل تعتبر غير صالحة للشرب؟ أم أن مياه السدود غير معقمة بطريقة علمية بسبب اللون 

 يس؟ياه املعدنية باملقابل أكثر صحية ومطابقة للمقايوالرائحة، أو أن األمر يتعلق بإضافة املواد الكيمائية؟ وهل تعتبر امل

 ”نبيع املياه املعدنية أكثر من الحليب“التجار: 

جولتنا لبعض املحالت التجارية، استوقفتنا عند مدى الطلب الذي تعرفه هذه املياه، فكان رد اغلب التجار أنها تحولت 

لبا من طرف الزبائن املستهلكين، ويتضاعف الطلب على هذا وفي ظرف وجيز إلى أهم املواد االستهالكية، بل األكثر ط

النوع من املاء خالل فصل الصيف سواء بالنسبة للعائالت أو املصطافين وحتى الفنادق واملطاعم بشكل مضاعف، بل 

غم أن ر وصل ببعض التجار إلى نعت هذه املياه املعلبة بالذهب األزرق عندما أكدوا انه أصبح مستهلكا أكثر من الحليب 

هذا األخير يحتوي على فيتامينات كثيرة من بينها املاء، إال أن الطلب عليه يتضاءل مقارنة باملياه املعدنية حتى أن 

رغم الثقل املادي الذي يقع على عاتق  ”فاردوات“املشروبات بكل أصنافها ال يمكن أن تحل محل ما يتم بيعه يوميا من 

 .املواطن من مصاريف إضافية

 لون واملذاق.. واألوساخ وغسل السيارات بالسدود سبب العزوفتغير ال

، تؤكد أنها هجرت مياه الحنفيات، بل تكاد تستعملها للغسيل ”الشروق“نسبة كبيرة من املواطنين الذين تحدثت إليهم 

دون  لأو الطهي في أحيانا كثيرة، وعن سبب هروب الكل من تلك املياه التي يجبرون على تسديد فواتيرها كل فص

استغاللها للشرب، وهي التي ظلت املنبع األول لهم طيلة السنوات املاضية، بل كان الطلب بأضعاف مضاعفة على هذا 

املورد خالل سنوات التسعينات بعد الجفاف الذي عرفته حنفيات مختلف مناطق الوطن أكثرها بالجهة الغربية وما 

يستغلون األوضاع إلطالق العنان ملؤلفاتهم التي تصب في هذا  الزمها من ظواهر سلبية ما جعل حتى بعض الفنانين

االتجاه لوضع املشهد صوب األعين، بطريقة تهكمية وأخرى دراماتيكية قابلها وقتها غياب مشاريع السدود، تصريحات 

دود منهم لسأخرى ملواطنين عزفوا عن شرب مياه الحنفيات أرجعت السبب إلى املشاهد التي وقفوا عليها حين زيارتهم ل

من يقصد املنطقة لغسل سيارته ومنهم من يلعب بمياهها، في حين ال تزال صور تجمع األوساخ والقاذورات ال تفارق 

 .مخيلتهم
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 :”سيال“أكدت أنها تضمن مراقبة نوعية وفقا للمقاييس.. 

 من هنا تأتي مياه الحنفيات.. وهذه أسباب تغير اللون والطعم

 

، أن ”الشروق”سليمان بونوح ومديرة املخبر ليلى فراح لـ” سيال“ر استغالل مياه مؤسسة تؤكد تصريحات كل من مدي

سا من نقطة تجميع املياه سواء 24سا/24املياه املعالجة املوزعة للزبائن، مراقبة بطريقة ممنهجة وبطريقة آلية ملدة 

تتم مراقبة إضافية على مستوى محطات مياه جوفية أو من محطات املعالجة إذا تعلق األمر باملياه السطحية، كما 

تحاليل واختبارات الكلور تجرى  .الضخ بالخزانات وأبراج املياه، فضال عن شبكات التوزيع إلى غاية عدادات الزبون 

بغية ضمان نوعية جيدة للمياه املوزعة، حيث تضمن الشركة من خالل مخبرها ” سيال”يوميا من قبل وكالء الجودة لـ

، تضمن مراقبة نوعية للمياه وفقا للتنظيمات والقوانين الجزائرية، فمتوسط ”ISO 17025“د وفق معيار املركزي املعتم

ه مطابقة ملقاييس ميا” سيال“ألف مراقبة يضمنها املخبر املركزي، وأضاف املتحدثان أن املياه املوزعة من قبل  20

 .باملائة 100الشرب بنسبة 

اه من فترة ألخرى، فذكر هؤالء أن مؤسستهم مثلها مثل باقي الشركات املنتجة للمياه، أما عن ظاهرة تغير لون ورائحة املي

حيث تسجل مثل هذه الحاالت تزامنا وارتفاع درجات الحرارة الشديدة والتي لها عالقة بنمو الطحالب املوسمية، خاصة 

 .في فصل الصيف، فرغم الطعم الذي تتركه، إال أن ذلك ال يؤثر على الصحة

ع هؤالء تغير اللون في بعض األحيان إلى وجود األتربة الناتجة عن أشغال أنابيب الشبكة أو يعني وجود معدن وأرج

املنغنيز بسبب انخفاض مستوى السد وهنا وجب حشد طبقات من املياه املنخفضة مع مستويات أعلى من املنغنيز، 

ع درجات حرارة مياه السدود، وأن معدن املنغنيز ال معتبرين أن الظاهرة تتأتى عند انخفاض مستوى السدود مع ارتفا

ة، بتعديل عملية املعالج” سيال“يشكل أي خطر على صحة اإلنسان. وللقضاء على مشكل الطعم والرائحة واللون، تقوم 

 .يليها تنظيف جميع خزاناتها وشطف شبكة التوزيع بأكملها

اختالف املنطقة، فيمكن أن تكون من محطة تحلية البحر، وعن مصدر مياه الحنفيات، أكد املتحدثان أنها مختلفة ب

، من الجداول املائية، كما يمكن أن تكون مياها سطحية من السدود، وقد تكون ”ينابيع أو آبار“جوفية تحت األرض 

عين تمزيجا بين كل من املياه السطحية والجوفية ومياه البحر املحالة، وبشأن املواد التي تضاف ملياه الحنفيات فتس

 .باملعالجة املسبقة بالكلور ملنع مختلف األمراض املتنقلة عن طريق املياه” سيال“

 :ADE املديرية العامة للجزائرية للمياه

 مياهنا صالحة للشرب وخاضعة للمعايير القانونية

ع للشرب وتخضطمأن املدير العام للجزائرية للمياه حسين زعير، الزبائن، أن كل املياه املوزعة من طرفهم صالحة 

 .للمقاييس الصحية والقانونية الرسمية املتعامل بها، مؤكدا انه ليس لها أي تأثير غير مرغوب فيه على صحة املستهلك

من جهة أخرى، تؤكد املؤسسة وعلى لسان بلخوجة، مسؤول باملؤسسة، أن املياه التي توزع تجاه حنفيات الزبائن 

باملائة األخيرة فهي  16باملائة مياه سطحية، في حين تبقى  38باملائة،  46بنسبة تعتمد بدرجة اكبر على املياه الجوفية 

من مياه تحلية البحر، مصدر آخر من املؤسسة يؤكد أن الطعم أو اللون حين يتغير يكون سببه الكلور، فحين تغلق 

عد أقل الذوق ما يفتأ أن ينجلي بالحنفية على سبيل املثال يتراكم الكلور وعند فتحها يشاهد املستهلك تغير اللون أو 

 .من دقيقتين على فتح الحنفية

 :الفدرالية الوطنية لحماية املستهلك

 باملائة من الجزائريين يفضلون املياه املعدنية.. ومياه الحنفيات بالجنوب غير صالحة للشرب 60
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باملائة من الجزائريين فروا  60، أن نحو ”الشروق”أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية املستهلك زكي حريز في تصريح لـ

نحو املياه املعدنية في استعماالتهم اليومية للشرب بعد ما هجروا مياه الحنفيات، في حين تتضارب أرقام البقية ما بين 

دن م استغالل مياه اآلبار أو الينابيع واملياه املحالة مثلما هو متعامل به في بعض أحياء مدينة وهران، مشيرا أن اغلب

الصحراء، حسب ما وقفت عليه الفيدرالية من تحاليل وفق الشكاوى التي وصلتها غير صالحة للشرب، بل يكاد السكان 

يستعملونها للغسيل فقط حتى أن كثرة البيكاربونات به تجعل من يغتسل به يفر إلى أنواع أخرى من املياه التي يقتنونها 

تشكيل رغوة بالصابون إذا اختلط بهذه املياه، وهو ما سجلته الفيدرالية بأموالهم، حتى أن التجربة تؤكد استحالة 

بمنطقة وادي سوف نظرا لنوعية املياه.. ورقلة، أدرار هي األخرى تعاني حنفياتها من مياه غير صالحة للشرب نتيجة 

 .ارتفاع نسبة الكلس مقابل قلة املشاريع التي تهم محطات التصفية

” باستور “نية املحلية للمقاييس، أكد حريز أن كل التحاليل التي وقفت عليها الفيدرالية ومعهد وعن مطابقة املياه املعد

الذي يقوم باملراقبة الدورية، تؤكد مطابقتها، في حين لم يسجل أي خرق أو تلوث سوى لعالمة واحدة منذ سنتين تم 

رات ث عن طريقة نقل املياه املعدنية املعبأة بالقارو اإلعالن عنها، وعاد رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية املستهلك للحدي

اكبر عدو للصحة/ أين تتحلل مادة  –حسبه  –في ظروف غير صحية واملعرضة منها ألشعة الشمس، حيث تمثل 

 .من البالستيك لتنفذ في املياه، مسببة أعراضا صحية خطيرة وعلى رأسها مرض السرطان” البوليمار“

 ية بديل سكان البويرة عن الحنفياتالينابيع واملياه املعدن

رغم توفر والية البويرة على طاقة استيعاب مائية هائلة بفضل سدودها الثالثة، ورغم بلوغ نسبة الربط بشبكات املاء 

الشروب بالوالية درجات متقدمة، إال أن املواطن البويري يسجل عدم رضاه عن جودة املياه املقدمة وسالمتها في كل 

ك في تلوثها أحيانا وتغير رائحتها، فضال عن خطورة املواد املستعملة في تطهيرها رغم تطمينات مصالح املياه مرة، بل ويش

املتكررة حول جودتها وسالمتها، لترتفع في املقابل معادلة نفور املواطن منها ولجوئه إلى مياه الينابيع باألرياف واملياه 

 .املعدنية رغم تكلفتها

ان البويرة نفورهم من شرب مياه الحنفيات إلى سببين اثنين، أولهما تغير ملحوظ في رائحة وطعم ويرجع الكثير من سك

املياه التي تصل حنفياتهم منذ بداية ربطها بمياه السدود السيما الجهة الشرقية املربوطة بسد تالسديت، حيث يشتكي 

ها، حيان في حدوث إسهال وأعراض أخرى ملستهلكيسكان املنطقة من رائحة غريبة باملياه تتسبب حسبهم في كثير من األ 

أما السبب الثاني حسبهم فهو تلوث الشبكات في أماكن مختلفة ومنها ما هو مختلط بشبكات الصرف الصحي جراء 

قدمها واهترائها أو ما تعانيه من تسربات كثيرة ومتعددة، فيما يرجع بعض السكان أسبابه إلى خشيته من تأثير املواد 

ملة في تطهير املياه على صحته وسالمته السيما مادة الكلور املرتفعة، إضافة إلى نوعية بعض الشبكات القديمة املستع

 .املصنوعة من مادة األميونت املسببة للسرطان

  :مواطنون يؤكدون 

 ”عناء جلب مياه الينابيع وتكاليف املياه املعدنية خير من عناء األمراض وتكاليف عالجها“

دفع بهؤالء السكان إلى مقاطعة مياه الحنفيات واللجوء إما إلى مياه الينابيع املنتشرة بالخصوص في األرياف، هذا الوضع 

والتي تعتبر مياهها أكثر صحية وطبيعية، حيث يالحظ تجمع العشرات منهم يوميا، خاصة في الفترة املسائية أمام تلك 

قرات سكناتهم للحصول عليها واستعمالها في الشرب كبديل عن مياه الينابيع وأحيانا في شكل طوابير بدالئهم رغم بعد م

” تاالوقني” كلم يوميا لجلب مياه منبع  5سنة، حيث يقطع مسافة  58الحنفيات، وهو ما أكده لنا عمي رابح صاحب 

فته عملية لاملشهورة بعذوبتها وخلوها من الكلس عكس مياه الحنفيات التي سببت له كما قال أحجارا صغيرة بكليته ك
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جراحية، مضيفا آخر بأن أبناءه يصابون بإسهال في كل مرة يشربون مياه الحنفيات بحيهم املعروف بانتشار نقاط 

 .تسربات للشبكة واحتمال اختالطها بمياه الصرف الصحي املهترئة بدورها

ديل لجأ إلى املياه املعدنية كبأما صنف آخر من ميسوري الحال أو ممن يصعب عليه التنقل إلى تلك الينابيع يوميا، في

رغم تكاليفها، حيث ازداد رواج تلك املياه باملحالت وبمختلف التسميات واألصناف كلما زاد توسع شبكة الربط باملياه 

الشروب، وهي معادلة غريبة، حسب ما أبرزه لنا صاحب محل للمواد الغذائية الذي كشف بأن رواج املياه املعدنية 

لتر في ارتفاع مستمر ويبيع منها العشرات يوميا رغم فصل الشتاء الذي تقل فيه نسبة  5لتر أو  1سعة سواء القارورات ب

استهالك املياه، ليضيف لنا أحد الزبائن، وهو إطار في مصلحة عمومية بأنه يخصص ميزانية هامة من أجرته القتناء 

ات التي قال بأنها تتسبب في عدة آثار صحية منها تلوث املياه املعدنية، معتبرا إياها أكثر صحية مقارنة بمياه الحنفي

األسنان وتساقطها بسرعة بسبب ارتفاع مادة الكلور بها، مضيفا بأن عدة دول تخلت عن هذه املادة في تطهير املياه 

 .لخطورتها

 عائالت بسيدي بلعباس قاطعت مياه الحنفيات منذ سنوات طويلة

ي بلعباس، تجبر على إنفاق مصاريف اقتناء قارورات املياه املعدنية كل شهر، أضحت الكثير من العائالت بوالية سيد

بسبب مخاوفها من املضاعفات الصحية التي قد تلحق بها، بمجرد تناولها ملياه الحنفيات ذات اللون البني والرائحة 

 .الكريهة أحيانا

من العائالت بمختلف مناطق والية سيدي  فضال عن فاتورة استهالك املياه، التي تدفعها بانتظام، أصبحت الكثير 

دج شهريا، القتناء قارورات املياه املعدنية، لتفادي إنفاق ما هو أكبر في حالة إصابتها  1500إلى  1200بلعباس، تنفق بين 

نذ مباألوبئة واألمراض املتنقلة عن طريق املياه التي تصل حنفياتها، والتي تحمل رائحة كريهة واللون البني أحيانا، 

سنوات طويلة، وإن كانت الجهات املسؤولة قد خففت في العديد من املناسبات من مخاوف املواطنين، وطمأنتهم بشأن 

تناول املياه املوزعة على مساكنهم، باعتبار أنها مياه معالجة باستعمال مختلف املواد املطهرة، إال أن ذلك لم يدفع 

ها لتناول مياه الحنفيات، وهو الوضع الذي لم تتحمله العائالت املحدودة الكثير من العائالت للعدول عن قرار مقاطعت

صالح  –الدخل، وجعلها تبحث عن بدائل أخرى تعفيها من إنفاق مصاريف إضافية للحصول على كميات من ماء 

لتي تعرف تدفق مياه الينابيع الطبيعية، على غرار منطقة باعتمادها على جلبها من مختلف املناطق ا –لالستهالك 

العطوش بأعالي جبال تسالة، وبلدية عين البرد، وإن كانت السلطات املحلية بهذه البلدية، اعتمدت نظام توزيع جديد، 

التنقل  مبعد ما أصبحت املنطقة قبلة للبعض الذين حولوا مياهها إلى سلعة تسوق على املواطنين، الذين يتعذر عليه

 .كلم 32إلى املكان الذي يبعد عن عاصمة الوالية بنحو 

 

 :"املدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفالحي لـ"الشروق

 مليونا.. تعويضا عن كل بقرة مريضة بالحمى القالعية  35

فالحين ض الكشف الرئيس املدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفالحي شريف بن حبيلس عن الشروع في تعوي

، بمجرد إيداع ”الحمى القالعية“وفق صيغة  ”سياناما”واملوالين املتضررين من وباء الحمى القالعية، واملتعاقدين مع الـ

 .أيام 10ملفاتهم، ليستلموا تعويضاتهم في ظرف 

ي السوق متواجد ف واعتبر املسؤول األول عن الصندوق الوطني للتعاضد الفالحي، أن املنتوج املتعلق بالحمى القالعية

 35سنوات، حينما حصد هذا الوباء رؤوس عدد كبير من املاشية آنذاك، وقال إن التعويض عن البقرة يصل  3منذ 

 .مليون سنتيم، في حين أوضح أن الخبير الذي يوفده الصندوق هو الذي سيحدد قيمة التعويض

د الفالحي مستعد لتعويض كافة املتضررين أن الصندوق الوطني للتعاض” الشروق”وأضاف املتحدث في تصريح لـ
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املؤمنين، كما أنه باشر حملة توعوية وتحسيسية لتنبيه الفالحين بأهمية التأمين وضرورته، السيما في ظل انتشار األوبئة 

واألمراض التي تكلفهم غاليا، مشددا على أنه انتهى الزمن الذي تتكفل فيه الحكومة بتعويض كافة املتضررين من 

ائق واألمراض من خزينة الدولة، ويجب أن يستوعب الفالحون اليوم أهمية التأمين والفائدة املرجوة منه للفالح الحر 

من مصلحة الفالح التأمين، ألن الدولة اليوم ليست “واملوال وليس للصندوق الوطني للتعاضد الفالحي، مصرحا 

 .”مستعدة لتعويض املتضررين من خزينتها

سبة اإلصابة بالحمى القالعية لدى الفالحين املؤمنين أضعف بكثير من نسبتها لدى غير املؤمنين، وأضاف املتحدث أن ن

يوفد في كل مرة عناصره البيطرية لدى الفالحين املتعاقدين معه ملعاينة وضعية الحيوان، ” السياناما“خاصة أن صندوق 

 .ما يجعل احتمال اإلصابة غير وارد إال في حاالت نادرة

ن حبيلس إن الصندوق الوطني للتعاضد الفالحي شرع في تعويض ضحايا الحمى القالعية بعد الكارثة التي ويقول ب

أيام،  10سنوات، مشددا على أنه في ذلك الوقت، تم تسليم كافة الضحايا تعويضاتهم في ظرف  3عاشتها الجزائر قبل 

را أن التأمين ليس مجرد مراقبة، وإنما هو أيضا ويتعلق األمر بكل من يمتلك عقد تأمين، وذهب أبعد من ذلك، معتب

 .وقاية ومتابعة صيدلية، لضمان تتوفر كل الشروط، لعدم إصابة الحيوان بالوباء

وأعلن الرئيس املدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفالحي عن تشكيل لجان مراقبة ملتابعة مدى انتشار وباء الحمى 

ترازي ملنع اتساع رقعة الوباء، بالتنسيق مع املوالين ومربي األبقار واألغنام، في حين شدد القالعية وذلك في إطار إجراء اح

على أن قيمة التعويض تتحدد بناء على تقرير الخبير وهي تختلف من ضحية ألخرى حسب حجم الحيوان، إال أنها قد 

 .مليون سنتيم لألبقار 35تصل 

 :نالغازرفع األسعار حسب القدرة الشرائية.. مدير سو 

 )الشروق اونالين(فاتورة شهرية للكهرباء بدل الثالثة أشهر قريبا 

 

 

 

كشف الرئيس املدير العام ملجمع سونلغاز، محمد عرقاب، األحد، عن الشروع في العمل بالفاتورة الشهرية الستهالك 

 .”هرثالثة أش“لفصلية الكهرباء في غضون ثالث سنوات، وهو نظام تسيير جديد سُيعتمد بدل فاتورة االستهالك ا

وأوضح عرقاب، خالل ندوة صحفية عقدها على هامش لقاء مع املؤسسات الوطنية املتخصصة في إنجاز الشبكات 

الكهربائية، بأن الفترة الجديدة الحتساب فاتورة استهالك الكهرباء، سيتم تطبيقها تدريجيا بدءا بالفواتير نصف 

 .الشهرية

قبل أي زيادة، سيتم أوال إنجاز “ء مستقبال، رد املدير العام ملجمع سونلغاز بالقول وبخصوص مراجعة أسعار الكهربا

د عن تعويض املؤسسة للمواطنين ”دراسة تأثير األسعار، من أجل تكييفها مع مستوى معيشة املواطنين
ّ
، فيما أك

 .ياملتضررة أجهزتهم الكهربائية واإللكترونية املنزلية، بعد انقطاع التيار الكهربائ

 ”وذلك بفضل تطوير مخطط نقل وتوزيع الكهرباء لسونلغاز“واعتذر ذات املسؤول، عن نقص االنقطاعات الكهربائية 

حسب تعبيره. وأضاف أنه حتى خالل انقطاع التيار الكهربائي، تملك سونلغاز نظام التدخل السريع الذي يقلل من مدة 

 .االنقطاعات
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 :ر السياحةجمعية حماية املستهلك ترد على وزي

)الشروق  !أالف عائلة في شهر ال يمثل إال مصطافي العاصمة 10استقبال الفنادق الجزائرية لـ 

 اونالين(

 

 

 

وإلى غاية نهاية السنة،  2018ماليين جزائري، خالل موسم اصطياف  3في الوقت الذي تتطلع فيه تونس الستقبال 

ألف سائح جزائري،  844ونس ي بالجزائر فوائد الواد، مؤكدا أن وهذا حسب تصريح ملمثل الديوان الوطني للسياحة الت

جوان الفارط، كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود  20جانفي و1زاروا بالده في الفترة بين 

م ال يمثل أالف عائلة خالل شهر من بداية موسم االصطياف لهذا العام، وهو رق10أن الفنادق الجزائرية استقبلت 

 .حسب جمعية حماية وإرشاد املستهلك إال مصطافي والية واحدة كالجزائر العاصمة

أالف عائلة ال يمثل باملقارنة مع عدد سكان الجزائر شيئا، خاصة وأنه  10وقال مصطفى زبدي، رئيس الجمعية، إن 

عد الجزائرية للفندقة بعيدة كل البيتعلق بفترة شهر جويلية، حسب تاريخ انطالق موسم االصطياف، مؤكدا أن السوق 

عن تلبية احتياجات املصطافين، وتبقى بالدنا تشهد تدني في الخدمات الفندقية، وعدد الفنادق واملركبات السياحية 

 .ال تكفي الستجابة متطلبات السوق 

منذ  تم استقبالهم ويرى زبدي أن مع نهاية موسم االصطياف لهذه السنة، سيصل عدد زبائن الفنادق الجزائرية الذين

باملائة، وهو عدد ال يمثل  50ألف زبون، رغم التخفيضات التي وصلت حسب وزير السياحة إلى  50جوان املاض ي، 

 .بالنسبة لسكان الجزائر، واقعا نفتخر به، حيث يبقى بعيدا كل البعد عن احتياجات السوق 

أالف عائلة من طرف فنادق جزائرية  10أن استقبال  من جهته، اعتبر الياس سنوس ي، الناطق باسم الوكاالت السياحية

باملائة، وهو ما سُينعش السياحة  50إلى  40مؤشر جيد، خاصة وأن هذه العائالت حسبه، استفادت من تخفيضات بين 

 .الداخلية، وتوفير إمكانيات تتيح للجزائريين التمتع بالشواطئ بأقل التكاليف وداخل التراب الوطني

 

 أقبو في بجايةافتتاح مصنع ب

 )الشروق أونالين(شراكة جزائرية نمساوية إلنتاج مواد من فواكه موجهة للصناعات الغذائية 

، بطوش بوسعد، بحضور نظيره النمساوي السيد كليبر ممثال عن مجمع ”Elafruits“أعلن املدير العام لشركة 

“AGRANA”الفتتاح الرسمي ملصنع في أقبو بوالية بجاية، ، الرائد العالمي في مجال املواد الغذائية، الخميس، عن ا

 .وذلك تجسيدا للشراكة الخاصة بإنتاج مواد مكونة مجمال من فواكه موجهة للصناعات الغذائية

يعمل على توسيع شبكته في الجزائر، علما أنه  ”AGRANA“ وقال كليبر، في ندوة صحفية نشطها باملناسبة، إن مجمع

 49تحصل على ما يعادل  Elafruits”“وحدة إنتاج، وبعد توقيع االتفاقية مع شركة  29 دولة عبر  21متواجد حاليا بـ

ماليين أورو سنويا، حيث تطمح هذه األخيرة ملضاعفة إنتاجها، على  7بحجم مبيعات يعادل  ”Elafruits“ باملائة من أسهم

 .مدى الخمس سنوات املقبلة

، ستستهدف أسواقا ””AGRANA ولها في شراكة متميزة مع مجمعوبعد دخ Elafruits”“ من جهته أكد بطوش أن شركة

 .خارجية على رأسها البلدان املجاورة بتوفير منتجات ذات جودة عالية

وبموجب هذه الشراكة، سيتم تدعيم عنصر املوارد البشرية من خالل توظيف مهارات جديدة، ما سيرفع عدد عمال 

 .موظف 100املصنع املقدر حاليا بـ
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، 2008شركة جزائرية متخصصة في تحضير وإنتاج الفواكه املوجهة لصناعة األغذية أنشئت سنة  ”Elafruits“ وتعتبر

وتهدف إلى تقديم خدمة كاملة للمصنعين، وهي رائدة في إعداد الفواكه لنوعية منتجاتها ودعمها الدائم لشركائها، كما 

 .ثلجات واملخابزتوفر الشركة منتجات خاصة بأسواق األلبان، املشروبات، امل

املختصة في املواد الزراعية الخام إلنتاج العديد من املنتجات عالية الجودة لهذه الصناعة، ما  ”AGRANA“ وتحص ي

 .مليار يورو 2.6مصنع إنتاج في جميع أنحاء العالم بحجم مبيعات يصل إلى حوالي  59موظف في  8700يقارب 

ئدة في سوق السكر في وسط وشرق أوروبا، كما تقوم الشركة بدور وهي اليوم را 1988وتأسست املجموعة في سنة 

شركة رائدة عامليا في تحضير الفواكه، كمكون  ””AGRANA أساس ي في مجال النشويات والبيوإيثانول في أوروبا، وتعتبر

 .رئيس ي للعصائر املركزة في أوروبا

 

 
 

 بنوك ومالية/تأمينات 
 

 2017الجمعية العامة تكشف حصيلة إيجابية لسنة 

 )الشروق أونالين( !مليار 2500الخزينة بـ” ٌيطعم”مليار و 5700البنك الخارجي يجني 

 

 

 

 مليار سنتيم، إذ تمكن 5736كافة التوقعات، محققة أرباحا بـ 2017الل سنة خ فاقت حصيلة البنك الخارجي الجزائري 

مليار سنتيم، في وقت تشير  2500بـ البنك الخارجي من احتالل الريادة في السوق الوطنية وإطعام الخزينة العمومية

 .ليار دينارم 100مليار سنتيم السنة الجارية، أي أزيد من  آالف 10التوقعات إلى أن أرباحه ستتجاوز 

جوان املاض ي، بمقر وزارة املالية،  26 وأماط البنك الخارجي الجزائري خالل الجمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ

 .الدولة خزينة” بي أو أ”مليار سنتيم، أطعم بها الـ 2500تضمنت أرباحا بـ 2017 اللثام عن حصيلة إيجابية جدا لسنة

الوطني وكذا إجراءات التحديث التي يقوم  ود البنك في جمع املوارد وتمويل االقتصادوركزت الجمعية العامة، على جه

صرفية امل بالخدمات اإللكترونية، وإدخال منتجات مصرفية جديدة، وإطالق الخدمات بها منذ فترة، وخاصة فيما يتعلق

ي يتعين الربح والخسارة، وتحسين النسب التنظيمية الت اإللكترونية، وتبني االتجاهات الرئيسية في تطوير هيكل حسابات

 .على البنك احترامها

مع بعض املالحظات، في حين أعلن رئيس  2017وأكد املدققون القانونيون توثيق البيانات املالية للبنك للسنة املالية 

لتوصيات املقدمة من طرف للبنك، وشدد على ضرورة األخذ بعين االعتبار ا الجمعية العامة تحسن األداء اإلداري 

 .الحسابات والسيما تلك املتعلقة بالحفاظ على الحسابات وتصفية تلك املعلقة مراجعي

املوارد وتنويع منتجات االدخار،  وأوص ى رئيس الجمعية العامة بتعزيز نظام الرقابة الداخلية للبنك، وتحسين جمع

 .ر فعال لنظام املعلومات الجديد للبنكالالزمة لنش وتحسين جودة محفظة البنك، وجمع كل الشروط

مجلس اإلدارة ومحافظي الحسابات،  وأقّرت الجمعية العامة للبنك الخارجي الجزائري بعد االطالع على تقرير تسيير 

مليار دينار وحصيلة ربحية  3122، حصيلة إجمالية بـ2017ديسمبر  31 وتعليمة املصادقة على الحسابات للنشاط حتى
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 سنتيم، مليار  5736بـ

مليار سنتيم، فيما  5736البنك عادلت  وأقّرت الجمعية العامة للبنك الخارجي الجزائري، بأن إجمالي حصيلة نشاط

 مليار سنتيم، 2500سنتيم، وباملقابل خصص صافي ربح السنة بمبلغ وقدره  مليار  34.9بلغت االحتياطات القانونية 

 .مليار سنتيم 3201واالحتياطات االختيارية 

ق عبر الخروج من عباءة املحروقات، وإطال  باملقابل، شرع البنك الخارجي الجزائري في تنويع قطاعات تمويله للمشاريع،و 

التي ” أ ي أو ب”هيكلية ثقيلة على غرار مشاريع محطات تحلية املياه، وتكشف حصيلة الـ مبادرة ألول مرة بتمويل قطاعات

 .2017ألف مليار سنتيم سنة  24بإجمالي يعادل  ات في السوق الجزائريةعن تمويل االستثمار ” الشروق“اطلعت عليها 

باملائة من االقتصاد الوطني،  35، 2017 مول البنك الخارجي الجزائري خالل سنة” الشروق“وحسب املعطيات التي تلقتها 

 لى القروض البنكية سنةباملائة من املشاريع االقتصادية املعتمدة ع 40لتمويل  في الوقت الذي سطر برنامجا طموحا

لعملية التمويل غير التقليدي، التي أضفت  باملائة، ويأتي ذلك مباشرة بعد إطالق الحكومة 5، بنسبة نمو تعادل 2018

 البنك الذي نجح في تسديد ديونه ورفع حجم األموال املوجهة إلقراض املستثمرين نوعا من األريحية املالية على

 .واملتعاملين االقتصاديين

 
 

 

 

 

 

 مي والقانوني لتقديمه إلى الحكومةوزارة املالية تستعجل اإلطار التنظي

 )الشروق اونالين(وبال ربا بداية من سبتمبر ” إسالمية“التعامالت البنكية 

 فوج عمل وخبراء مختصون في الصيرفة اإلسالمية لنجاح املشروع

 تعميم الصيغة الجديدة على كل املؤسسات املالية والبنكية السنة املقبلة

اإلطار التنظيمي والقانوني الذي يتيح العمل بالتعامالت املصرفية واملالية والتمويلية  تعمل وزارة املالية على إعداد

املطابقة للشريعة اإلسالمية، وذلك حتى يكون جاهزا بداية سبتمبر القادم للمصادقة عليه من قبل الحكومة، وذلك 

سسات املالية والبنكية بداية السنة نزوال عند طلب بنك الجزائر بضرورة تعميم العمل بهذه الصيغة على جميع املؤ 

 .القادمة

من مصادر مسؤولة بوزارة املالية، أن وزير املالية عبد الرحمان راوية راسل فوج العمل الذي فوضه ” الشروق“علمت 

 التحضير العتماد إطار تنظيمي وقانوني يتيح ضمان العمل بالتعامالت املصرفية واملالية والتمويلية املطابقة للشريعة

اإلسالمية، يستعجله إنهاء عمله وتكثيف االستشارات مع خبراء سبق لهم وأن اشتغلوا على امللف مع بنوك أثبتوا 

 .نجاعته

فريق العمل الذي عّينه راوية على مستوى وزارة املالية أسندت إليه مهمة إعداد اإلطار القانوني والتنظيمي، هذا األخير 

نتجات والتعامالت املالية اإلسالمية، كما عملت الوزارة على االتصال بمجموعة أكدت مصادرنا أنه سيسمح بإدراج امل

من الخبراء في التمويل اإلسالمي لضمان إنجاح املشروع، وحرصت وزارة املالية في مراسلتها التي تزامنت مع السؤال 

واإلطار  على أن النص التنظيمي الشفوي الذي وجهه نائب باملجلس الشعبي الوطني للوزارة، على لفت انتباه فوج العمل

القانوني الذي يعمل على إعداده يجب أن يكون جاهزا بداية سبتمبر املقبل، حتى يستنفد محطاته القانونية قبل نهاية 

السنة، وقال راوية لفوج العمل أن الحكومة تعتزم تعميم العمل وفق الصيغة الجديدة والتي شرعت بعض البنوك 

 .جية قبل التعميم بداية السنة القادمةالعمل بها كبنوك نموذ
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وتأتي مراسلة وزير املالية أياما قليلة قبل خروجه إلى العطلة السنوية التي رخص بها الوزير األول أحمد أويحيي لطاقمه 

أوت، تاريخ استئناف جميع أعضاء الجهاز التنفيذي عملهم، على اعتبار  15الحكومي، والتي ال يجب أن تتعدى تاريخ الـ

أن خروجهم سيكون بداية من اليوم في فوجين، وتأتي املراسلة حتى يعمل الفوج املكلف بامللف على إنهائه قبل نهاية 

 .الشهر القادم

التعامل املصرفي واملالي املطابق للشريعة اإلسالمية، والذي شكل مطلبا لشريحة واسعة تسعى من خالله السلطات 

ة في السوق املوازية أو ما يعرف باألموال املتداولة خارج القنوات الرسمية وهي العمومية الستقطاب األموال املتداول

مليار دينار في شهر ديسمبر املاض ي، وهي  4576األموال التي ال تمر عبر البنوك، وسبق ملحافظ بنك الجزائر وأن أكد أنها 

، ويعول على الصيغة اإلسالمية 2016ه سنة مليار دينار عما كانت علي 107الكتلة التي أكد لوكال أنها تراجعت بحوالي 

أن تساهم في استقطاب املتعاملين االقتصاديين املتخوفين من شبهة التعامل بالربا طبعا، ولو أن لوكال أعطى إشارات 

 .”من أين لك هذا“سابقة بأن انخفاض الكتلة املتداولة في السوق السوداء كان مرده تخلي البنوك عن سؤال 

املالية فريقها للعمل إنهاء اإلطار القانوني والتنظيمي للتعامالت املصرفية واملالية والتمويلية املطابقة  استعجال وزارة

للشريعة اإلسالمية، سبقه قبل أيام تحرك املجلس اإلسالمي األعلى الذي أصدر مجموعة من التوصيات تؤكد على 

ية ترافق الصيرفة اإلسالمية في الجزائر وتحميها حماية ضرورة إنشاء هيئة شرعية عليا على مستوى املجلس لتكون مرجع

 .من خطر الفتاوى املتضاربة والتعرض ألهواء ورغبات الجهات التنفيذية للمصارف

تطور الصيرفة اإلسالمية بشكل مطرد خالل السنوات املاضية أصبحت أكثر “وشدد بيان املجلس شهر ماي املاض ي أن 

هيئات الرقابة الشرعية بحيث أصبحت ضرورة ملحة وذلك من خالل إنشاء هيئة  تعقيدا من ذي قبل، يستدعي توحيد

ضمن املجلس اإلسالمي األعلى تكون املرجع الوحيد في ” الهيئة الشرعية العليا“شرعية مركزية للمصرفية اإلسالمية 

جنة ا لجان خاصة يكون ضمنها لالبالد إلبداء الرأي الشرعي في مجال املعامالت املالية الالربوية، ويمكن أن تنبثق عنه

لفتاوى املعامالت املصرفية ولجنة تهتم بوضع وضبط وتوحيد اإلجراءات العملية ملختلف صيغ التمويالت وكذا لجنة 

 .”لوضع خارطة طريق نحو االرتقاء بالنوافذ اإلسالمية إلى وكاالت بنكية متخصصة في املصرفية اإلسالمية

يجنب الوقوع في اللغط حتى وإن كان اختالف العلماء والرأي أمر طبيعي ورحمة على  ورأى املجلس أن استحداث الهيئة

 .اعتبار أن كل منهما مبني على أساس شرعي

فعدم إدراك املتعاملين لهذا االختالف قد يزعزع ثقتهم تجاه املعامالت التي تقوم بها البنوك اإلسالمية، وحسب مصادر 

ية أخذ هذه املعطيات بالحسبان ويعتزم منح مكان للهيئة املقترحة ضمن عمل فإن فوج عمل وزارة املال” الشروق“

 .البنوك مستقبال

 
 

 استجابة لطلب الزبائن واملشتركين

 )الشروق اونالين(صندوق التعاون الفالحي يطلق خدمة مساعدة وسحب السيارات 

ية، خدمة املساعدة التقنية وسحب أطلق الصندوق الوطني للتعاون الفالحي، في إطار عصرنة منتوجاته التأمين

 .السيارات في حال عطل، كضمان مدرج ضمن العقد أو خيار شخص ي للفرد املؤمن

مراجعة مستويات التدخل من قبل  -نسخة منه” الشروق“حسب بيان للصندوق تلقت  –وتتضمن هذه الخدمة 

للتدخل، إضافة إلى نوعية األحداث املؤمنة الصندوق الوطني للتعاون الفالحي فيما يخص املساعدة واألميال القابلة 

 .كالعطل امليكانيكي، حادث سير، مشكل ذي صلة بالوقود، عطل بأقفال السيارة

 500بـ  ”سير منهي“ويعرض الصندوق ثالث صيغ للمساعدة، مقيمة بناء على مدى التغطية لكل منها األولى وهي صيغة 
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كلم وعدد مرات التدخل تبلغ مرتين في السنة، الصيغة  50التوقف بـ دج، حيث تحدد مسافة التأمين انطالقا من نقطة 

كلم انطالقا من مكان  100دج يغطي مسافة  2000، حيث تبلغ قيمة قسط التأمين ”tranquillité“ الثانية تحمل اسم

دج وال  6000ه قيمت ”liberté“ مرات في السنة، أما العرض الثالث فيسمى 5التوقف، كما يرتفع عدد مرات التدخل إلى 

يحدد عدد مرات التدخل في السنة، حيث يسمح للمؤمن باالستفادة من خدمة املساعدة وسحب السيارة مهما كان 

 .مكان التوقف

وبخصوص هذه الخدمة األخيرة فتشمل توفير سبل النقل ملواصلة السير أو العودة للديار للفرد املؤمن واألفراد املحمولين 

 .ة املعطلة إلى حين تصليحها وضمان رجوعها لذويهامعه واالحتفاظ باملركب

ويأتي هذا العرض الجديد، استجابة للطلب امللح لزبائن الصندوق ومشتركيه والذي تم تقديمه على شكل اتفاقية 

، وهي فرع تابع ”ATM”املعروفة بـ” الجزائر تورينغ أسيستانس”خدمات موقعة بين الصندوق الوطني للتعاون الفالحي و

وهذا لضمان أفضل خدمة موجهة للسيارات املعطلة، السائق واألشخاص ” أليانس للتأمينات“سة التأمين ملؤس

 .سا24سا / 24أيام و 7أيام /7املحمولين 

كما يمكن للزبون االستفادة من مرافقة الركاب فيما يتعلق بالنقل واإلقامة ولهذا فإن الصندوق الوطني للتعاون 

يضع شبكة خدماتية مثل سيارات األجرة، فنادق،  ”algérie touring assistance“ معالفالحي من خالل الشراكة 

 .شاحنات سحب السيارات من أجل تحقيق خدمة ذات جودة عالية

 
 

 

 بعد تواطؤ مجهولين مع صيادلة

 )الشروق أونالين(لبطاقة شفاء ” املشبوه“ماليير خسائر بسبب االستعمال  10

، خسارة 2018للتأمينات االجتماعية لوكالة الجزائر خالل السداس ي األول لعام أحصت مصالح الصندوق الوطني 

 700مليار و 1ماليير سنتيم، بسبب االستعمال املفرط لبطاقة شفاء، فيما سجلت خسارة أخرى قدرها نحو  10تجاوزت 

 .(Lyrica) مليون سنتيم بسبب االستعمال غير الشرعي لبطاقة الشفاء، واملتعلق أساسا بدواء ليريكا

وحسب تأكيد مدير الصندوق لوكالة الجزائر، محفوظ إدريس، بمناسبة األبواب املفتوحة حول االستعمال غير الشرعي 

بوالية الجزائر، بسبب االستعمال  2018بطاقة شفاء خالل السداس ي األول من  1500لبطاقة الشفاء، أمس، تم تجميد 

باملائة من املبلغ  53ماليير سنتيم، حيث تم استرجاع إلى حد اآلن  10قدرها  املفرط للبطاقة والتي كّبدت الخزينة خسارة

ماليين دج. كاشفا أن االستعمال غير الشرعي لبطاقة شفاء من قبل بعض األشخاص املجهولين كان  5أي أكثر من 

 .بتواطؤ مع بعض الصيادلة

تصلة بقضيتين جزائيتين ال تزاالن مطروحتين مليون سنتيم( هي م 700وأضاف املتحدث أن الخسائر األخرى )مليار و

 .وهو دواء مسكن لأللم ويستعمل كحبوب مهلوسة ”ليركا“أمام العدالة، وتتعلقان بدواء 

ألف برقية كتابية للمؤّمنين املفرطين في استعمال البطاقة لغرض تسوية  50وأكد ذات املسؤول، توجيه أزيد من 

ماليين دج، من شهر  5ل الضعيف للدفع بالتقسيط، ومشيرا السترجاع وضعيتهم، حيث منحت تسهيالت لذوي الدخ

 .ماي 31جانفي الفارط إلى غاية الـ

تجاوزين مستقبال، عن طريق رسالة قصيرة“وكشف في السياق املتحدث عن 
ُ
، في وقت دعا ”(SMS) تبليغ املؤمنين امل

ستعمل عدم االحتفاظ ببطاقة شفاء املرض ى، بعد اقتنائهم “الصيادلة إلى 
ُ
لألدوية، مهما كانت الظروف، ألنها قد ت

 .”بطريقة غير قانونية، مع ضرورة اإلبالغ عنها في حالة ضياعها
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 ..أشهر 5مليار دوالر عائدات سوناطراك في  16

 )الشروق أونالين(ولن يتم دون موافقة السكان  2030قيطوني: ال استغالل للغاز الصخري قبل 

مليار دوالر بين جانفي ونهاية ماي  16روقات سوناطراك رقم أعمال للتصدير، قدر بـ حققت الشركة الوطنية للمح

 .باملائة 14.3، أي بارتفاع قدره 2017مليار دوالر خالل نفس الفترة من سنة  14، مقابل 2018

لية أنها ، أن الجباية البترو2017وذكر وزير الطاقة مصطفى قيطوني، الخميس، خالل عرض الحصيلة الطاقوية لسنة 

 20، أي بارتفاع 2017مليار دينار خالل نفس الفترة من سنة  995، مقابل 2018مليار دينار في نهاية ماي  1.190بلغت 

 .باملائة

تنقيبا نهاية  14تنقيبا جديدا نهاية ماي الفارط مقابل  17ولدى تطرقه لنشاط التنقيب، أفاد قيطوني بأنه تم تسجيل 

 .سيدعم حسبه احتياط البالد من الغاز والبترولوهذا ما  2017ماي من سنة 

بتقنيات حديثة غير ضارة  2030من جهة أخرى، شدد قيطوني على أن استغالل الغاز الصخري لن يكون قبل سنة 

 .بالبيئة واملحيط

 ىوأكد الوزير قيطوني، على أن استغالل الغاز الصخري لن يكون دون إجماع شعبي حوله من طرف السكان، مشيرا إل

 .ستكون هناك تكنولوجيا جديدة غير ضارة بالبيئة 2030أنه بحلول 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 تعاون وشراكة
 خبراء يحذرون وينصحون بتفكيكها قبل القمة

م اجتماع  3
ّ
 )الشروق أونالين( !في الجزائر شهر سبتمبر” أوبك“قنابل تلغ

اصمة وع األخير من شهر سبتمبر املقبل بالجزائر العفي األسب” أوبك“ينعقد االجتماع القادم ملنظمة الدول املصدرة للنفط 

إشكاالت، يعتقدون أن نجاح  3وفقا ملا أعلن عنه وزير الطاقة مصطفى قيطوني، في وقت يطرح خبراء النفط والطاقة 

 .، يشترط فك خيوطها قبل لقاء األطراف املتفاوضة”الذهب األسود“اجتماع الجزائر إلحراز سعر عادل لبرميل 

نجاح  أن” الشروق”لخبير الطاقوي ومدير الدراسات سابقا بمجمع سوناطراك عبد الرحمن مبتول في تصريح لـويقول ا

دول تتحكم في سوق النفط حاليا، وهي الواليات املتحدة األمريكية التي  3اجتماع الجزائر من عدمه، مربوط بقرارات 

ال قررت رفع معروضها في السوق الدولية، فسيلعب في ح“تنام على احتياطي ضخم من الذهب األسود، وحسب مبتول: 

 .”ذلك، دورا هاما في ضبط السعر الذي سيشهد منحى تنازلي خطير

ويضيف الخبير أن اقتحام رجال األعمال الروس السوق الطاقوية بقوة بعد تعديل قانون املحروقات بموسكو، سيرفع 

نسبة إنتاج النفط الروس ي، ويضخ كميات إضافية في السوق نسبة اإلنتاج في روسيا، ما سيلعب دورا مفصليا في رفع 
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دوالرا، وهو  79و 70العاملية، وكل ذلك ـ يقول مبتول ـ يتحكم في سعر برميل النفط الذي يتأرجح منذ بداية السنة بين 

 .2014أحسن سعر له منذ بداية األزمة النفطية منتصف 

الذي تلعبه بعض الدول، والتي تعتمد في تحديد إنتاجها للبترول على وغير بعيد عن ذلك، لم ينكر الخبير النفطي الدور 

” لعبة“عوامل سياسية أكثر منها اقتصادية، حيث باتت تولي أهمية كبرى لالتفاق مع أطراف تربطها بها مصالح في 

عار وارد ط لكسر األسسياسية محكمة، ما يجعل إمكانية االتفاق مع الواليات املتحدة األمريكية مثال على رفع إنتاج النف

 .جدا، وإغراق السوق العاملية

مليون  12دول تتحكم في سوق النفط في العالم وهي روسيا التي تنتج  3ولم يحد مبتول عن الطرح الذي يقول بأن أن 

برميل يوميا، والواليات املتحدة األمريكية واململكة العربية السعودية، في حين قلص من دور إيران عقب خضوعها 

لعقوبات، إذ لم يتبق من زبائنها إال الصين والهند، أما اإلمارات العربية املتحدة، فيبقى دورها أقل نسبيا مقارنة مع ل

 .مليون برميل يوميا 1.2عمالقة النفط الذين تم ذكرهم، في الوقت الذي ال يزيد إنتاج الجزائر عن 

اجتماع   بأن 2017حصيلة قطاع الطاقة لعام وأوضح وزير الطاقة مصطفى قيتوني، في ندوة صحفية عقب عرض 

لبة أسعار النفط متق“، معتبرا أن ”الجزائر سيتيح لدول أوبك التشاور والعمل معا للحفاظ على استقرار سوق النفط

، مشيرا إلى أنها ستستقر تلقائيا بمجرد تحقيق التوازن بين العرض ”السوق   للغاية بسبب وجود عوامل خارجية تؤثر على

 .لبوالط

 
 

 

 مساهل يلتقي نظيره الفيتنامي ويدعو إلى تعزيز التعاون االقتصادي

 )الشروق اونالين(مليون دوالر حجم املبادالت بين الفيتنام والجزائر  360

 

كشف وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، أّن حجم املبادالت التجارية بين الجزائر والفيتنام بلغ العام املاض ي 

 .ون دوالرملي 360

وقال مساهل إنه تحادثت بهانوي مع نظيري الفتنامي فام بنه مينه، حيث تطرقنا إلى تعزيز العالقات الثنائية وتنويع  

التعاون في مختلف املجاالت وكذا إلى قضايا إقليمية ودولية ذات االهتمام املشترك. والدفع بعجلة الشراكة االقتصادية 

 .”مبيتروفيتنا“يتوفر عليها البلدان، حيث سجل مساهل تواجد شركة املحروقات  بين البلدية وفق القدرات التي

ويقوم مساهل بزيارة إلى فيتنام تدوم يومين، في إطار تعزيز العالقات الثنائية والتشاور املنتظم بين البلدين، حيث يقوم 

للجنة املختلطة  11ة أشغال الدورة الـمساهل مع نظيره الفيتنامي بتقييم مرحلة التعاون بين البلدين في سياق متابع

بتبادل وجهات “بالجزائر. وقد أشار بيان لوزارة الخارجية أن هذه ستسمح للوزيرين   2017الثنائية املنعقدة في نوفمبر 

 .”النظر حول القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام املشترك

 
 

 

 :مثمنا دعم الجزائر لبالده.. السفير التركي

 )الشروق اونالين(أشهر  6لف جزائري دخلوا تركيا خالل أ 100

قال سفير تركيا بالجزائر، محمت بوروي، إن هنالك نشاطا محدودا لجماعة فتح هللا كولن املتهم من أنقرة بتدبير 

 .محاولة االنقالب على الرئيس رجب طيب أردوغان، قبل سنتين، ويتعلق األمر بشركتين ومدرستين
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التركي، في لقاء مع الصحافة الوطنية، األحد، بمقر إقامته باألبيار، تزامنا وذكرى محاولة االنقالب وذكر الدبلوماس ي 

، أنه فتح مع السلطات الجزائرية تنظيم فتح هللا كولن، وتجنب املعني الحديث 2016جويلية  15الفاشلة ببالده يوم 

نحن في حوار مستمر مع السلطات “فى بالقول عن اإلجراءات املتخذة من الطرف الجزائري في هذا الخصوص واكت

، وردا على سؤال متعلق بما يمكن أن ”الجزائرية بشأن تواجد نشاط، لكنه محدود جدا، لجماعة كولن في الجزائر

تجربة الجزائر في مجال محاربة اإلرهاب، “تفعله الجزائر، خاصة أن بالده تصنف جماعة كولن تنظيما إرهابيا، ذكر 

 .”كل مكان، والجزائر ال تميز بين تنظيم إرهابي وآخر مشهود لها في

وجدد املعني االتهامات التي أطلقتها باله غداة املحاولة االنقالبية الفاشلة، لكولن املتواجد في الواليات املتحدة األمريكية، 

الجامعات، وتحدث عن مسعى مطول اتخذه كولن، من خالل التغلغل في عدد من املؤسسات، بداية من املدارس و 

 .واإلدارات وحتى الجيش، لتكوين فصيل ذي عقيدة معادية للدولة التركية

 100وأشاد املعني، بموقف الجزائر الداعم لبالده، خالل املحاولة االنقالبية، وفي العالقات الثنائية، تحدث عن دخول 

باملئة عن سنة  15ألف بزيادة قدرها  220ألف جزائري لتركيا منذ بداية السنة، فيما استقر العدد السنة املاضية عند 

ألفا، ودعم الرحالت بين البلدين لتصل  60، وأكد اتخاذ تسهيالت عديدة في مجال منح التأشيرة، حيث بلغت 2016

رحلة أسبوعيا عبر الجوية الجزائرية والتركية، وفتح خط جوي جديد مباشر إلى مدينة انطاليا تزامنا والعطلة  50إلى 

 .الصيفية
 

االتحاد االوروبي: انعقاد اجتماع حول املسائل األمنية يوم االثنين -لحوار االستراتيجي الجزائرا

 )واج(بالجزائر 

جزائريين و أوروبيين في اطار التحضير للدورة الثانية للحوار   ينعقد يوم االثنين بالجزائر اجتماع يضم خبراء

ون اليه بيان لوزارة الشؤ   ل االمنية و مكافحة االرهاب حسبما اشاراالتحاد االوروبي حول املسائ-الجزائر  االستراتيجي

 الخارجية يوم األحد.

في أكتوبر املقبل بالجزائر وزير الشؤون   و اوضح ذات املصدر أن هذه الدورة الثانية للحوار االستراتيجي سيترأسها

تحاد األوروبي املكلفة بالشؤون الخارجية الجزائري و املمثلة السامية لال  الخارجية عبد القادر مساهل عن الجانب

 السياسة األمنية فيديريكا موغيريني عن الجانب األوروبي.  و

الثنائي في املجاالت ذات االهتمام املشترك   كما اشار البيان الى أن هذا اللقاء سيتمحور حول وضعية و آفاق التعاون 

 ااالوروبي حول القضايا األمنية و مكافحة االرهاب.-راالستراتيجي الجزائ  بالنسبة للطرفين في اطار الحوار

ببروكسل برئاسة السيد  2017أكتوبر  19  يذكر أن الدورة االولى لهذا الحوار االستراتيجي رفيع املستوى نظمت يوم

 مساهل و السيدة موغيريني.

 
 

 

 

 )واج(ميغاواط 300تونس بقدرة  واملغرب سيزودانكهرباء: الجزائر 

يوم االحد بالجزائر انه تم ابرام اتفاق بين مجمعه و الديوان  اركاب محمداملدير العام ملجمع سونلغاز افاد الرئيس 

 و مياه الشرب و الشركة التونسية للكهرباء و الغاز لتزويد تونس بالكهرباء. للكهرباء املغربي
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 ائية،الكهربفي الشبكات  ختصةامل الوطنيةو اوضح السيد اركاب خالل ندوة صحفية نظمت عقب لقاء مع املؤسسات 

ميغاواط من قبل الجزائر و املغرب  300الى  200تزويدها ب  بهدف بتونسانه تم ابرام اتفاق يوم الجمعة املاض ي 

 من هذه الطاقة. احتياجاتها بتغطيةلسماح لها 

ئية, مضيفا تجهيزات كهربا تتعلق بصيانة  و في اجابته على سؤال حول نشاطات سونلغاز بليبيا, اوضح السيد اركاب انها

 من أجل انتاج الكهرباء بليبيا.  ان الجزائر و ليبيا لديهما مشروع شراكة

 

 )واج(مساهل يتحادث مع وزير الداخلية النيجيري حول تحديات منطقة الساحل 

ر الداخلية واألمن يوم االحد بالجزائر العاصمة مع وزير الدولة وزي  تحادث وزير الشؤون الخارجية,عبد القادر مساهل, 

 .تواجهها منطقة الساحل  والالمركزية والشؤون العرفية والدينية النيجري, محمد بازوم, حول التحديات التي  العمومي

 6املتواجد بالجزائر في اطار الدورة ال   و صرح السيد مساهل للصحافة عقب املقابلة التي خص بها املسؤول النيجيري 

قتنا. ألننا منط  النيجيرية, "لقد تبادلنا وجهات النظر حول التحديات التي تواجهها-الجزائرية  للجنة الثنائية الحدودية

 في منطقة تتميز باضطرابات كبيرة".

الجريمة املنظمة و الهجرة غير   و اوضح السيد مساهل ان "هذه املنطقة تواجه تحديات كبرى على غرار االرهاب و

 موضوع تبادل لوجهات النظر بين الجانبين.  سائل قد شكلتالشرعية" مشيرا الى ان كل هذه امل

اعمالهما" موضحا ان "ذلك يتم بشكل   و اضاف الوزير انه امام هذه التحديات يجب على الجزائر و النيجر ان "ينسقا

 جيد".

يجر في تضنها الناالفريقي التي سيح  كما اكد السيد مساهل انه تناول مع السيد بازوم موضوع القمة املقبلة لالتحاد

 سيكون مناسبة هامة لتجسيد املنطقة االفريقية للتبادل الحر".  , معتبرا ان "هذا املوعد 2019شهر يوليو 

قية املتضمن انشاء منطقة التبادل الحر االفري  و تابع قوله "اننا نامل في ان تقوم عديد البلدان بالتصديق على االتفاق

 ".2019بحلول موعد شهر يوليو 

لعليا املتضمن في االجراءات التي تبنتها اللجنة ا  جانبه اوضح السيد بازوم ان اللجنة الثنائية الحدودية "تعتبر االطار من

 التي تعكف على مسائل تطبيقية تتعلق باملناطق الحدودية لكال البلدين".  النيجيرية-املختلطة الجزائرية
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