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  الفتتاحيةا
 

)اإلذاعة سبتمبر املقبل27-24الطبعة الثالثة للصالون الدولي للتكوين واملهن املستقبلية من 

 الوطنية(

( SAFEMبلية)ملهن املستقالثالثة للصالون الدولي للتكوين وا بالعاصمة الطبعةيحتضن قصر املعارض الصنوبر البحري 

حسبما كشف عنه محافظ الصالون أحمد حنيش الذي دعا املتعاملين االقتصاديين  2018سبتمبر  27إلى  24بدءا من 

 من اوت املقبل. 15الى حجز اماكنهم في الصالون قبل ال

رية واألجنبية التي حنيش فرصة للتبادل والشراكة بين املدارس واملعاهد والجامعات الجزائ املعرض حسبو يعد 

م سهولة يتيح له ستجتمع ألربعة أيام للترويج لخدماتها للشركات والشباب الباحثين عن التكوين، وهذا من شأنه ان 

 الوصول إلى سوق العمل.

ف كما تتيح هذه التظاهرة فرصة توظي كما تحمل الطبعة الثالثة للصالون شعار"التكوين ، التوظيف ، املستقبل" ،  

ين عن عمل ، من خالل مساحة التوظيف ، حيث تعرض الشركات الجزائرية واألجنبية العاملة في الجزائر للباحث

 عروضها للباحثين عن عمل ، سواء املتقدمين ألول مرة، أوالذين يبحثون عن تحديات جديدة على املستوى املنهي.

ا ملساحة التوظيف من قبل الشركة ويضيف حنيشفي تصريح ملوقع االذاعة الجزائرية أن الصالون يوفر عروض

  .، 2001، وهي أول شركة توظيف على اإلنترنت في الجزائر ، تعمل منذ عام  Emploinet.comاملتخصصة 

وعن عدد املؤسسات املشاركة يؤكد محافظ الصالون أن ما يقرب من أربعين مدرسة ومعهد وجامعة حجزت فضاءاتها 

الوصول إلى أكثر من مائة مشارك بين مؤسسات التعليم العالي والتكوين  تسعى الى في املعرض. مضيفا ان ادارة الصالون 

 املنهي واملتعاملين االقتصاديين.

كما دعا محافظ الصالون املؤسسات واملتعاملين االقتصاديين الى حجز اماكنهم قبل الخامس عشر من شهر اوت عبر 

 sunflowercommu@yahoo.fr /contact@safem-dz.comالبريد اإللكتروني على العنوان التالي: 

 50استقطبت حوالي  2017سبتمبر  30إلى  27التي انعقدت من  SAFEMالثانية من معرض  وتجدر االشارة ان الطبعة 

 .زائر 15000عارضا. تم تسجيل ما يقرب من 

 
 

 

 

 

 

 نقابة الصيادلة الخواص تطالب وزير الصحة بعقد اجتماع طارئ 

)الشروق اونالين(آالف صيدلي  5دواء واإلفالس يهدد  150ندرة في   

دواء  150طالبت نقابة الصيادلة وزير الصحة وإصالح املستشفيات التدخل إليجاد حل لندرة األدوية والتي وصلت إلى 

ي األزمة التي أثرت على املرض ى وخاصة الذين يعانون أمراضا مزمنة وحتى الصيادلة الذين باتوا مفقود في السوق، وه

 .مهددين باإلفالس

ورفعت نقابة الصيادلة الخواص نداء مستعجال لوزير الصحة إلنقاذ املرض ى، والصيادلة، إذ بات اإلفالس يهدد حوالي 

رئيس النقابة بالنيابة شابونية مراد وزارة الصحة بعقد اجتماع آالف صيدلي بسبب ندرة مخزون الدواء، حيث طالب  5

في وقت سبق ملدير الصيدلية املركزية  .طارئ إليجاد حل لألزمة من خالل إشراك كل الفاعلين في خلية اليقظة

 للمستشفيات أحمد عياد أن نفى وجود ندرة في األدوية، مشيرا الى أن هناك مخزونا يكفي لخمسة أشهر، لتزويد

mailto:sunflowercommu@yahoo.fr
mailto:contact@safem-dz.com
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 .املستشفيات بمختلف األدوية، معتبرا أن هناك مشكال، إال أنه لم يصل حد الندرة

يشتكي املرض ى منذ أشهر من نقص حاد في األدوية باملستشفيات وحتى الصيدليات، وأوضح شابونية مراد للشروق، 

لم يخف  تعاملون معها، لكنهاإلثنين، أن الصيدلية املركزية تتعامل باألساس مع املستشفيات، والصيادلة الخواص ال ي

وجود أزمة مفقودة في املستشفيات بقسم االستعجاالت، وكانت إلى وقت قريب الصيدليات الخاصة تؤمنه للمرض ى 

” 12ب“ن وحقن فيتامي” بينيسيلين“على شكل حقن، وإبر املضادات الحيوية مثل ” سباسيناكس“على غرار مسكن اآلالم 

التي أضحت مفقودة في املستشفيات التي ترسل املرض ى بوصفات دواء القتنائها من ومسكن اآلالم ملرض ى السرطان، و 

حاليا كل هذه األدوية غير متوفرة حتى لدى الصيدليات الخاصة “عند الخواص الستعمالها في االستعجاالت، ليقول 

 .”وهو ما يثبت األزمة الحادة وندرة األدوية التي باتت تهدد صحة املريض

لنقابة أن الوضع في السوق الوطنية للدواء لم يعد مطمئنا وكل املؤشرات، تؤكد وجود أزمة حادة، حيث واعتبر ممثل ا

دواء نادر، سواء بالنسبة لألدوية املنتجة محليا أو حتى املستوردة من الخارج والتي اختفت  150تؤكد إحصاء ما يقارب 

إن وجدت، وحتى أسعارها في كثير من األحيان ليست في ” الكابة”من الصيدليات منذ سنوات ووجودها أضحى مقترنا بـ

متناول املرض ى، كل هذا في ظل غياب البديل الذي لطاملا تحدثت عنه الوزارة في خطاباتها الرسمية من خالل تسويقها 

 .للدواء املحلي وتأكيد فعاليته مثل الدواء املستورد

منذ أكتوبر  2018السوق رغم توقيع رخص االستيراد لسنة وتساءلت ذات النقابة عن سبب اختفاء أدوية مستوردة من 

 .، داعية إلى ضرورة فتح تحقيق معمق حول هذه األزمة ومن يقف وراءها2017

وقال شابونية أن نقابة الصيادلة شكلت خلية أزمة ويقظة مكونة من الصيادلة ومنتجي الدواء وموزعين وسبق لهم 

ظرون عقد اجتماع طارئ مع الوصاية لتدارك الوضع، خاصة مع فصل الصيف االجتماع لتباحث األزمة، غير أنهم ينت

 .الذي تكثر فيه بعض األمراض املزمنة مثل الربو والذي أضحى دواءه مفقودا

 

 

 

 املعرض يغيب للسنة الثالثة على التوالي بسبب "ضبابية" السوق 

يها تصّدي“حملة 
ّ
 نالين()الشروق أو  !2018تنسف صالون السيارات لعام ” خلـ

 مدير قصر املعارض لـ"الشروق": راسلنا الوكالء لتمويل التظاهرة ولم نتلق ردا بعد

 الزبائن والسماسرة ينتظرون "التسعيرة الجديدة" وفق تحقيق وزارة التجارة

يغيب الصالون الدولي للسيارات للسنة الثالثة على التوالي عن قصر املعارض، في ظل الضبابية والغموض اللذين 

هدهما سوق السيارات، في وقت تعرف األسعار حالة من الجمود بعد انتهاء الجدل والضجة اللذين أثارتهما حملة تش

ناشطون عبر مواقع التواصل االجتماعي، لتلقى انتشارا واسعا وغير  2018، والتي أطلقها مع بداية سنة ”خليها تصدي“

 .أسعار املركبات املصنعة في الجزائرمسبوق في ظرف قياس ي، حيث اشتكى املواطنون من ارتفاع 

أن موعد معرض السيارات لم ” الشروق”الطيب زيتوني في تصريح لـ” الصافاكس“ويقول املدير العام لقصر املعارض 

يتحدد لحد الساعة، كما أن إدارة قصر املعارض لم تتلق أي طلب رسمي من الوكالء املعتمدين، وبالعكس قامت 

ء، خاصة وأن تنظيم صالون السيارات سيذر على قصر املعارض مداخيل اإليجار، إال أنها بمراسلة الوكال ”صافاكس“

لم تتلق أي رد رسمي ما يجعل من تنظيم الصالون هذه السنة أمرا مستبعدا جدا، فمهنيو القطاع لم يبد أي اهتمام 

 .على هذا املستوى 
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مضان املنصرم، على أمل أن يعود بعد سنتين من قبل شهر ر  19وكان يرتقب تنظيم صالون السيارات في طبعته الـ

، وأعقبها قرار منع االستيراد بشكل نهائي بداية من سنة 2016الغياب، طبعتها فرض رخص استيراد السيارات سنة 

2017. 

عالمات، ويتعلق األمر بالسيارات املركبة  9، كان يرتقب تنظيم صالون بطبعة جزائرية عبر مشاركة 2018وخالل سنة 

وهيونادي وكيا موتورز إضافة إلى السيارات النفعية والشاحنات املركبة  ”سوفاك”الجزائر وهي رونو وفولكسفاغن لـ في

 .في الجزائر، ليحمل بصمة املنتوج املحلي ألول مرة منذ االستقالل

صانع غير ، جعلت أصحاب امل”خليها تصدي“إال أنه يبدو أن عزوف املواطنين عن سوق السيارات في أعقاب حملة 

 .مهتمين باملعرض، وال يبالون بعرض سياراتهم بتخفيضات، مثلما تعود عليه الجزائريون في الطبعات املاضية

وبخصوص أسعار السيارات، سبق وأن كشف وزير التجارة سعيد جالب في خرجته األخيرة عن مباشرة تحقيق حول 

 .ين لدراسة الكلفة لكافة املركبات من أجل منح الشفافيةأسعار املركبات، حيث تم إيفاد مفتشين انتقلوا إلى املصنع

وصرح الوزير في هذا السياق، باقتراب نهاية التحقيق الذي فتحته مصالحه فيما يتعلق بأسعار السيارات واألرباح 

دا أنه كالتي حققها أصحاب املصانع رغم التسهيالت التي منحتها لهم الحكومة في إطار تشجيع االستثمار، مؤ   الخيالية

من أجل تنوير الرأي العام بخصوص هذا امللف الذي أثار الكثير من   سيتم نشر نتائج التحقيق خالل األيام املقبلة

 .الجدل خالل األشهر األخيرة

 

 

فالحة: "عديد الجهود تبذل لتطوير شعبة الطماطم الصناعية و وقف استيراد الطماطم ثالثية 

 )واج(التركيز" 

عديد  بأنه "يتم بذل  و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزغي يوم االثنين من الطارف أكد وزير الفالحة

 الجهود في مجال تطوير شعبة الطماطم الصناعية من أجل عدم اللجوء مجددا الستيراد الطماطم ثالثية التركيز".

النصر بعاصمة الوالية أكد الوزير   نظمة بساحةو على هامش إشرافه على افتتاح الطبعة الثالثة من عيد الطماطم امل

الطماطم الصناعية من سنة إلى أخرى مذكرا بأنه تم تحقيق ما ال يقل   بأن هذه الجهود تترجم من خالل تحسن إنتاج

قاملة و سكيكدة   حققت منه واليات الطارف و عنابة و 2017قنطار من هذا املنتج الفالحي خالل سنة   مليون  12عن 

 باملائة. 70

معتبرة" بفضل اللجوء لنظام   كما أضاف الوزير بأن املساحة املخصصة لزراعة الطماطم الصناعية شهدت "زيادة

 االستجابة النشغاالت املنتجين.  السقي بالتقطير الذي مكن من اقتصاد املياه و

ماطم الصناعية بالطارف خالل للط  هكتار مخصصة 320و استنادا للمعطيات املقدمة للوزير تم سقي ما ال يقل عن 

هكتار  2600باملائة مقابل  77هكتار بما يعادل نسبة  4170مجموعه   هذه السنة باالعتماد على نظام التقطير على ما

 هكتار مسقية بالتقطير. 1500منها   2017في سنة 

ن ى التوجه "نحو اإلنتاج املحلي مإل  و حث الوزير الذي زار أجنحة مختلف أنواع املنتجات الفالحية للطارف املستوردين

 البذور من أجل تطوير شعبة الطماطم".

االنتهاء "قبل نهاية السنة الجارية"   و على صعيد آخر أعطى السيد بوعزغي تعليمات للمسؤولين من أجل العمل على

املتعلق بتحويل  10/03من االمتياز املطبقة في إطار القانون رقم   من العملية املتعلقة بتحويل حقوق االنتفاع

 الفالحية.  األراض ي
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و تحصل  6304ما مجموعه   ملف مودع من أجل التحويل من أصل 6230و بوالية الطارف تمت لحد الساعة معالجة 

 باملائة, حسب ما تمت اإلشارة إليه. 99,57يقدر ب  فالحا على عقود االمتياز الخاصة بهم بمعدل معالجة 6021

مواجهة حرائق الغابات مسلطا   لسيد بوعزغي جهاز مكافحة الحرائق املوضوع من أجلو بغابة طونقة استعرض ا

 الضوء على أهمية عنصر الوقاية في هذا الجانب.

رية بوتفليقة تم تسخير جميع اإلمكانيات البش  و بعد أن أكد بأنه بناء على تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز

لجنة عملياتية على الصعيد الوطني  40على الثروة الغابية, ذكر الوزير بتنصيب   الحفاظو املادية و املالية من أجل 

 لحماية املساحات الغابية.  آالف لجنة محلية جوارية 3لجنة بلدية و  361ألف و  50لجنة عبر الدوائر و  455  و

وعزغي على مستوى ميناء القالة على ب  و أشرف وزير الفالحة و التنمية الريفية و الصيد البحري السيد عبد القادر

و إطالق مشروع إنجاز مدرسة للغطس تعد األولى من نوعها على الصعيد   مراسم تسليم عقود امتياز في تربية املائيات

 مقعد بيداغوجي. 200تتوفر على ما مجموعه   املغاربي

 الطماطم الصناعية.  نتاجو سيتوجه الوزير إلى بلدية البسباس ملعاينة مستثمرة فالحية متخصصة في إ

  

 )واج(فرع صناعة معدات وأجهزة النجاعة الطاقوية منبوذ من طرف الصناعيين 

يبقى فرع صناعة املعدات و األجهزة املتعلقة بالنجاعة الطاقوية يعيش مرحلته األولية في الجزائر حيث لم يسجل  

 صناعيا الى حد االن. 15اهتماما سوى من طرف ما يناهز ال

صالح بوزريبة في حوار لوأج انه "من   تبر املدير العام للوكالة الوطنية لترقية و ترشيد استعمال الطاقة, محمدو اع

محتشمة و لم نالحظ بعد توافد املستثمرين املحليين على البرنامج الوطني   املؤسف ان تطوير هذه الصناعة يتم بطريقة

 هذا النشاط". صناعي 15الطاقوية. لم نسجل سوى ولوج   للنجاعة

بهدف تشجيع االستعمال  2015سنة   تم تبني البرامج الوطنية لتطوير الطاقات املتجددة و ترقية النجاعة الطاقوية

ن مالئمة لالستعماالت املختلفة و التي تستلزم تغيير التصرفات و تحسي  العقالني للطاقة باللجوء ألشكال الطاقة االكثر

 التجهيزات.

عمل تطوير السخانات املائية التي ت  تحسين االعتزال الحراري للبنايات و -حسب السيد بوزريبة -ا و يتضمن ذلك اساس

ابيح وتعويض حضيرة املص  ذات االستهالك الكهربائي الضعيف )الد(  بالطاقة الشمسية و تعميم استعمال املصابيح

لغاز املميع وقود و ا  و تشجيع استعمال الغاز بالزواق بمصابيح السوديوم و كذا صناعة اللوحات الشمسية  التي تعمل

 الطبيعي وقود.

 ابواب عازلة ...( و املصابيح املنزلية ذات  و تتعلق االستثمارات النادرة التي خصت هذا الفرع بصناعة النوافذ )نوافذ و

 ة.الفلين و الذي يعد مادة اساسية في صناعة العزلة الحراري  االستهالك الضعيف )الد( و تحويل

 7الطاقوية قد حدد هدف توزيع   و فيما يخص تعويض مصابيح "الد", ذكر ذات املسؤول ان البرنامج الوطني للنجاعة

مليون  3ر5ستتم تدريجيا حيث سيتم توزيع في مرحلة اولى   , موضحا ان العملية2018ماليين مصباح خالل سنة 

 الشروط الذي تم اعداده.  مصباح تتناسب و دفتر

نتوج الدولة في اطار سياستها لتدعيم امل  سيد بوزريبة ان الصناعة املحلية ملصابيح "الد" لقيت تشجيعا من قبلو اكد ال

 الوطني.

بوزريبة ان ذلك يرجع   و في رده على سؤال حول تأخر هذه العملية بالرغم من مرور ستة اشهر, اوضح السيد

فقط  وكان من الضروري ليس  " يتعلق األمر بكمية مهمة  السوق:الكبيرة للمصابيح التي سيتم طرحها في   الكمية  إلى

 املنتجات ولكن أيضا ايجاد موزعين لهذه املصابيح ".  التأكد من جودة هذه
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مال الوطنية لترقية و ترشيد استع  الوكالة  توزيع واسع النطاق لهذه املصابيح وبأسعار تنافسية فان  و من اجل ضمان

 مليون مصباح الد (. 1,2الد ( و بريد الجزائر ) قرابة   مليون مصباح من نوع 2  الت سونلغاز )الطاقة ستعتمد على وكا

الوطنية لترقية و ترشيد استعمال الطاقة    الوكالة  شرعت  و فيما يتعلق بضمان جودة هذه املصابيح املصنعة محلًيا

 جًداأكملنا هذه املرحلة ال  في اختبارها : "يمكننا اآلن القول إننا
ً
حاسمة   ألنها مرحلة اختبارية  تي استغرقت وقًتا طويال

." 

سمحت بمعرفة أن هناك مصنعين   و حسب ذات املسؤول فان هذه االختبارات التي قامت بها الوكالة املذكورة انفا ,

 اطالق مناقصات .  يستوفون معايير الجودة, مما يتيح

الت مزيد من التسهي  على ضرورة منح  يؤكد  و ترشيد استعمال الطاقة الوطنية لترقية  املسؤول االول للوكالة  ولكن

معبرا عن رغبته في   لالستثمار  بالشراكة أو بطرق اخرى   لتشجيع املستثمرين لولوج هذا املجال إما

 ارة.حر ال  و عازلي يستثمرون ايضا في صناعة سخانات املياه التي تعتمد على الطاقة الشمسية    املستثمرون  رؤية

قال السيد   استعمال الغاز املميع كوقود   وفيما يتعلق باألجهزة التي تستعمل في تحويل املركبات إلى  عالوة على ذلك 

 مستوردة و ان الخزانات تبقى الوحيدة التي يتم صنعها في الجزائر.  بوزريبة أن هذه التجهيزات ال تزال

مما سيتيح  2021الف سيارة في افاق   500ز املميع , فانه يجب تحويل و بعنوان البرنامج الوطني لترقية استعمال الغا

مليون طن خالل  8,8و  2021الى  2018خالل الفترة املمتدة من   مليون طن 1,82ربحا بخصوص استهالك البنزين ب 

 .2030الى  2018  الفترة املمتدة من

 ز البترول املميع.يستدعي تطوير صناعة محلية إلنتاج معدات وأجهزة غا  و هذا ما

 == التمويل, الحلقة الضعيفة في ترقية املشاريع الصناعية == 

في مجال النجاعة الطاقوية قال   التي تندرج  وفي رد ه على سؤال حول إحجام البنوك عن تمويل املشاريع الصناعية 

واجهة هذه مل  ترشيد استعمال الطاقة الوطنية لتطوير و   الوكالة  عليها  ذات املسؤول انه من بين الحلول التي ستعتمد

جددة والطاقات املت  ضمان القروض االبنكية من خالل الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة  طرق   يكمن في  الصعوبة

. 

لهذا الفرع   اهتمام البنوك  لوزارة الطاقة من اجل استقطاب  بتقديم اقتراح  االمر يتعلق  ووفقا له فإن

 الواعد.  الصناعي

ي بتمويل العديد من االعمال التي تندرج ف  املذكور انفا  الصندوق   يتكفل  بوزرببة فانه حتى اآلن  لكن حسب السيدو 

 ان تقوم ذات الهيئة بتمويل كل ش يء.  البناء والنقل و لكن من املستحيل  الطاقوية في قطاع  مجال النجاعة

ي قد وضعت الكثير من املال ف  الدولة  وبالتالي ي يقول ذات املسؤول: "نحن نختار التمويل املشترك ي حتى و ان كانت

 يضيف ذات املسؤول.  لكن االمر يبقى محدودا" ,  2018و  2017

تيعاب املميع تم اس الستعمال غاز البترول  و في هذا االطار, اشار الى انه بالنسبة لبرنامج التحويل الوحيد للمركبات

 هو مبلغ ضخم" .  مليار دينار و 3,5  قدره  غالف مالي

 

 )واج(تشغيل: "الدولة عازمة على مواصلة مرافقة فئة الشباب إلنشاء مؤسسات مصغرة" 

السيد مراد زمالي يوم االثنين من سكيكدة بأن "الدولة الجزائرية   أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي

 مواصلة مرافقة الشباب إلنشاء مؤسسات مصغرة".  زمة علىعا
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 الوطنية لدعم تشغيل الشباب بأن  و أوضح السيد زمالي لدى زيارته ملؤسسة مصغرة تم إنشاؤها في إطار جهاز الوكالة

ة و وصفوف الشباب و أعطت ثمارها من خالل املساهمة في خلق الثر  أجهزة دعم التشغيل "زرعت روح املقاوالتية في

 الشغل بفضل املؤسسات التي تم إنشاؤها في إطار هذه األجهزة".  استحداث مناصب

أشهر إنشاء لجنة تقنية تعمل   7من جهة أخرى و بخصوص املهن الشاقة و تصنيفها أكد السيد زمالي بأنه "تم منذ 

أنه "سيكون هناك تشاور مع املصنفة للمهن الشاقة" مضيفا ب  بصفة منتظمة لدراسة و إعداد املعايير املحددة و

ردفا هذه املهن", م  االقتصاديين و االجتماعيين و كذا ممثلي املجتمع املدني لبلوغ إجماع وطني حول   مختلف الشركاء

على اعتبار تطور العلوم و التكنولوجيا مما يجعل   بأن "قائمة املهن الشاقة التي سيتم وضعها ستكون قائمة أولية

 املهن".  هذه التغيير مستمرا حول 

عدة الشباب العاملين في إطار جهاز املسا  و خالل نفس الزيارة امليدانية طالب الوزير من املؤسسات االقتصادية بترسيم

لوضعية هؤالء الشباب و مضيفا بأن "قرار تجميد التنصيب على مستوى   على اإلدماج املنهي معربا عن تفهمه

ويل الوصية تحاول تح  ة التنصيب لعديد القوانين و املسابقات و بأن الوزارةاملتخذ كان بسبب خضوع عملي  اإلدارات

القطاع االقتصادي" مشجعا في نفس الوقت الشباب على اتخاذ   هؤالء العاملين وفق هذا الجهاز من القطاع اإلداري إلى

 مصغرة مؤكدا على أن الوزارة الوصية مستعدة ملرافقتهم.  املبادرة و خلق مؤسسات

ماليا" بالنظر لعدة ظروف و أنه   جهة أخرى, و بخصوص وضعية صندوق التقاعد اعتبره السيد زمالي "غير متوازن من 

و سخرت مبلغا ماليا بحوالي  2018الدولة الجزائرية قد تدخلت خالل سنة   باملائة" مضيفا بأن 50"يشهد عجزا بحوالي 

االجتماعي إليجاد   كبير يبذل على مستوى منظومة الضمان دج لتغطية هذا العجز متحدثا عن وجود جهد  مليار 500

 حلول و سبل أخرى لتمويل الصندوق.

للديوان الوطني ألعضاء املعاقين   و قد أشرف السيد زمالي خالل هذه الزيارة على فتح فرع للبدائل السمعية تابع

مال ندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعالتابع لوكالة سكيكدة للص  االصطناعية و لواحقها على مستوى مركز الدفع

قوقعات سمع   شخص يعانون من مشاكل سمعية عن طريق توفير 1500التي ستتكفل بدءا من اليوم ب  األجراء و

 سابق.  ستجنبهم عناء التنقل إلى والية قسنطينة مثلما كانوا يفعلون في وقت

الوطني سيتم تعميمها عبر جل   ئل السمعية على املستوى فرعا للبدا 27و أوضح الوزير بأنه تم لحد الساعة فتح 

وى الفوج الثاني من األطباء الذين سيتكفلون بهؤالء املرض ى على مست  الواليات قبل نهاية السنة الجارية في انتظار تكوين

بأكثر من  قها يتكفلو لواح  العليا للضمان االجتماعي مفيدا بأن الديوان الوطني ألعضاء املعاقين االصطناعية  املدرسة

 باملائة. 100نصف مليون جزائري من ذوي االحتياجات الخاصة في حين يتكفل الضمان االجتماعي بتعويضهم 

الوالئية للتشغيل و املديرية الوالئية   كما أشرف السيد زمالي على مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الوكالة

سنة في بعض التخصصات  20و  16لتمهين لتكوين الشباب الذين تتراوح بين ا  للتشغيل و مديرية التكوين املنهي و

االقتصادية و   يتطلبها سوق العمل و مساعدتهم على التوظيف في مناصب شغل على مستوى املؤسسات  التي

 أشهر و سنة. 3بين   االجتماعية حيث سيستفيد هؤالء الشباب من تربصات تكوينية تتراوح

 

 )واج( 2017قنطار من الزيتون في سنة  6.844.606إنتاج 

أشارت وزارة الفالحة و التنمية الريفية و الصيد البحري في بيان لها أن اإلنتاج الوطني من محصول الزيتون بلغ 

 مليون دينار. 160.283بقيمة  2017قنطار سنة  6.844.606

قنطار، مضيفا  3.915.794يت الزيتون فقد بلغ قنطار أما املوجه لصناعة ز  2.928.812الزيتون املوجه لالستهالك بلغ  

 .2017هكتولتر في سنة  685.215أن إنتاج الزيت بلغ 
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 36.117.825من بينها   شجرة 60.969.641هكتار تضم  432.916و تتربع زراعة الزيتون على مساحة إجمالية تقدر ب 

 لتر في القنطار. 17.5كغ للشجرة الواحدة و  19  مردودا يقدر ب 2017منتجة حيث سجلت سنة 

قنطار، تليها بعد ذلك تلمسان ب  800.000ب  2017و احتلت والية معسكر ترتيب الواليات األكثر إنتاجا للزيتون سنة 

 قنطار. 600.551ثم بجاية ب 730.000

د لسيو أعلنت الوزارة أن الجمعية العامة للمهنيين في شعبة الزيتون )منتجين و محولين( قد انتخبت يوم األحد ا

 بلعسية محمد رئيسا للمجلس الوطني املنهي لهذه الشعبة.

و بهذه املناسبة صرح السيد بلعسية أن املجلس سيحسن بسرعة مردود شعبة الزيتون عن طريق املرافقة و التكوين و 

 اللجوء للتقنيات الحديثة في اإلنتاج.

خالل مرافقة الفالحين و التكفل بانشغاالتهم  كما تعهد السيد بلعسية بالعمل على ترقية و تطوير هذه الشعبة من

 داعيا إياهم إلى املساهمة في تطوير نشاطهم و صناعة عالمة تجارية مثلما هو الحال مع منتوج دقلة نور.

للتذكير فإن الجمعيات العامة النتخاب رؤساء املجالس الوطنية املهنية للشعب الفالحية قد انتخبت مؤخرا رؤساء 

 و هي )الخضر، الثوم و البصل، البطاطا، الدواجن و اللحوم الحمراء(.مجالس خمس شعب 

و انعقدت هذه الجمعيات العامة عمال بتوصيات الجلسات الفالحية الوطنية املرتبطة باملنظمات املهنية للشعب 

 الفالحية التي جرت شهر أبريل املاض ي بالجزائر العاصمة.

  

 

 )واج(كبالتفاصيل.. حركة واسعة في سلك الجمار 

أجرى املدير العام للجمارك، فاروق باحميد، حركة واسعة في سلك الجمارك، مّست عددا هاما من املناصب، أغلبها 

من اإلطارات، على غرار نواب مديرين باملديريات الجهوية للجمارك، وكذا مفتشين رئيسيين على مستوى العديد من 

 .وزو وسطيف وتلمسان الواليات، خاصة قسنطينة والجزائر العاصمة وتيزي 

وأقر املدير العام للجمارك هذه الحركة الواسعة قصد إعطاء نفس جديد للعمل الجمركي في مختلف املصالح وعلى 

مستوى العديد من املديريات الجهوية، لضمان ديناميكية عمل تتماش ى مع تطور أساليب التهريب التي يستعملها املافيا، 

الخط األخضر من أجل تهريب مختلف املمنوعات، وهي املعطيات التي كشفت عنها خاصة بعد لجوئهم إلى استعمال 

إطارا في مختلف  24املديرية العام خالل األيام القليلة املاضية. إلى ذلك، شملت عملية التحويل أو تغيير املناصب، 

ي العاصمة وقسنطية وسطيف وتيز املديريات الجهوية وأقسام الجمارك، في أكثر من والية، على رأسها تلمسان والجزائر 

 5وزو وعنابة، وهي الوالية التي تعرف حركية كبيرة من خالل عمليات االستيراد والتصدير. وشملت التغييرات نواب 

مديرين جهويين وهم، برقلة عبلة نائب مديرة املنازعات باملديرية الجهوية للجمارك في قسنطينة، بركس ي محمد األمين 

، مهنة جمال الدين نائب مدير اإلدارة والوسائل باملديرة -خارجي-والوسائل باملديرية الجهوية الجزائر  نائب مدير اإلدارة

الجهوية للجمارك في سطيف، خياري سفيان نائب مدير املنازعات باملديرية الجهوية للجمارك في سطيف، بن حسين 

ية عنابة. كما مست رؤساء املصالح على رأسهم، رحيمي نور الدين نائب مدير اإلدارة والوسائل باملديرية الجهوية لوال 

عمار رئيس مصلحة للجمارك مكلف باملراقبة في البليدة، طبيب مولدي رئيس مصلحة باملديرية الجهوية للجمارك في 

قسنطينة. كما ضمت التحويالت عددا من املفتشين الرئيسيين للجمارك، بينهم قصوري فاروق نور الدين مفتش رئيس ي 

العاصمة، بلقندوز هواري مفتش رئيس ي للجمارك في بومرداس، عواس محند مفتش رئيس ي للجمارك في تيزي وزو، في 

معوج عبد الحميد مفتش رئيس للجمارك في تلمسان، براهيم محمد مفتش رئيس ي للجمارك في الغازوات، فؤاد يزيد 

 مارك في تيبازة، قرزو الطاهر مفتش رئيس يمفتش رئيس ي للجمارك في البليدة، إبراهيم بن سالم مفتش رئيس ي للج
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للجمارك في والية بجاية، محزم عبد الفتاح مفتش رئيس ي للجمارك في والية قسنطينة، بلحتري نبيل مفتش رئيس ي 

للجمارك في سكيكدة، شني مراد مفتش رئيس ي للجمارك في بسكرة، عبد العزيز محمد ملين مفتش رئيس ي للجمارك في 

ر الدين مفتش رئيس ي للجمارك في سوق أهراس، بن جلول بدر الدين مفتش رئيس ي للجمارك في باتنة، بن زادي نو 

الطارف، بوحفص عادل مفتش رئيس ي للجمارك في سطيف، زغود حمزة مفتش رئيس ي للجمارك في برج بوعريريج، حيمر 

رب اآلجال الجديدة في أق حسان مفتش رئيس ي للجمارك في حاس ي مسعود. وسيستلم هؤالء قررات تنصيبهم في مناصبهم

 .للشروع في العمل وفقا للبرنامج الذي سطرته املديرية العامة للجمارك

 )النهار أونالين(قــريبـــا« إيتـــوزا»املديـــر العـــام: إطــالق التــذكــرة الذكيــة لكــل الخطــوط علـــى متــن 

يتم إعادة ، بأنه س«إيتوزا»ية للنقل الحضري وشبه الحضري كشف، كريم ياسين، الرئيس املدير العام للمؤسسة الوطن

 .تنظيم وتهيئة شاملة تشمل نظام سير املؤسسة

فضال عن تهيئة شاملة للحافالت وإدخال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في تسيير الحافالت وشراء التذاكر وتنظيم 

 .الرحالت

 60نقل عبد الغني زعالن، على إدخال حيز الخدمة أزيد من وقال، كريم ياسين، أمس، خالل إشرافه رفقة، وزير ال

حافلة ستخضع إلعادة التهيئة  800بالجزائر، بأن أزيد من « مرسيدس»من عند شركة « إيتوزا»حافلة اقتنتها مؤسسة 

م التي ت 60جديدة منها  «مرسيدس»حافلة  100لتتالءم مع متطلبات النقل والتكنولوجيات الحديثة، كما أن إدخال 

حافلة أخرى ستسلم قريبا، سيساهم في تطوير مردودية أداء الشركة، حيث سيتم إعادة توزيع  40تسلمها، أمس، و

وأكد ذات املتحدث بأنه سيتم إعادة تهيئة .الخطوط والحافالت، واألخذ بعين االعتبار التوزيع الديمغرافي للسكان

االستيعابية وقدرتها على الصيانة وتسريع وتيرة تهيئة الحافالت املستودعات التابعة للشركة من أجل الزيادة من قدرتها 

الجديدة، والبرمجة املعلوماتية واآللية للتذاكر ودمجها مع مشروع توحيد التذاكر وإطالق التذكرة الذكية التي تمكن 

 .املسافر عبر حافالت الشركة من ركوب كل الخطوط على مدار الشهر، عن طريق اشتراك شهري 

ريم ياسين، بأن مركز التكوين التابع للشركة سيسمع بتكوين العمال، والرفع من مستواهم من أجل تحسين وأكد، ك

الخدمات املقدمة للزبائن، باإلضافة إلى إعادة تأهيل شامل للمواد البشرية، خاصة في تسيير األنظمة الجديدة التي 

 .ستعتمد عليها الشركة في التسيير

 

 

 

 
 

  بنوك ومالية/تأمينات
 مسافرون يالحقون املنحة السياحية

 )الشروق أونالين(أورو  100للعملة بالبنوك ورحلة عذاب بحثا عن ” ندرة“
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تشهد، هذه األيام، عدد من الوكاالت البنكية بعديد الواليات، نفادا غير مسبوق لعملة األورو، حيث اصطدم العشرات 

ا أرادوا صرف املنحة السياحية املقّدرة من املواطنين الراغبين في الّسفر إلى الخارج، بانع
ّ
دام هذه العملة الّصعبة، مل

 .أوروهات 107بـ

، وفي جولة استطالعية قادتها إلى عدد من البنوك وفروعها بعاصمة غرب البالد، على غرار بنك التنمية ”الشروق“

لتذمر ، وقفت على حالة ا…الجزائري املحلية، بنك الفالحة والتنمية الريفية، البنك الوطني املركزي، القرض الشعبي 

واالستياء لعدد املواطنين، الذين تقدموا من شبابيك صرف منحة السياحة بهذه املؤسسات املصرفية، للسؤال عن 

إمكانية الحصول على هذه املنحة، ليتفاجؤوا برد املوظفين، الذين أبلغوهم أن العملة الّصعبة غير متوفرة طيلة هذا 

النتظار إلى غاية األسبوع القادم؛ وهو األمر الذي أخلط حساباتهم كون بعضهم مرتبط بمواعيد سفر األسبوع، وعليهم ا

 .قريبة

وإذا كان غالبية البنوك بوهران قد عجزت عن توفير املنحة السياحية لزبائنها، فإّن وكالة القرض الشعبي الجزائري 

صنعت االستثناء بتوفرها على األورو، ما خلق طوابير مكتظة  ،-سابقا” سانتيبار“-املتواجدة في حي األمير عبد القادر 

داخل مقّرها، علما أن إدارة هذا البنك، اشترطت حزمة من الوثائق كي يحصل الراغب في السفر على املنحة السياحية، 

 تي تحملالصفحة األولى(، وأخرى للتأشيرة املتحّصل عليها، وكذا نسخ الصفحة ال)تتمثل في نسخة من جواز السفر 

تأشيرة تفيد بحصول املعني العام املاض ي على املنحة السياحية، وكذا نسخ تذاكر الّسفر، وإرفاقها بشهادة عائلية في 

 .حال كان املسافر قاصرا

وزيادة على هذه الوثائق أصدرت وكالة القرض الشعبي سالفة الذكر تعليمة تقض ي بمنح املنحة السياحية فقط 

ساعة، يعني صرف املنحة يكون قبل يومين  48فصل عن موعد رحلتهم الجوية أو البحرية سوى للمسافرين الذين ال ي

 .من موعد السفر

وعزا عدد من املوظفين في البنوك أزمة ندرة األورو على مستوى املؤسسات املصرفية، إلى تزامنها مع موسم الحّج وكذا 

 .د هائلةعطلة الّصيف، التي يكثر فيها الّسفر إلى الخارج وبأعدا
 

 تعاون وشراكة
 

 )واج(تعاون جمركي: انعقاد اللجنة املشتركة الجزائرية املوريتانية الثالثاء بنواكشط 

يوليو الجاري  17للتعاون الجمركي وذلك ملدة يومين , ابتداء من يوم الثالثاء   تنعقد اللجنة املشتركة الجزائرية املوريتانية

 للجمارك.  االثنين بيان  فاروق باحميدي حسبما افاد به يوم  ائرية,بمشاركة املدير العام للجمارك الجز 

نية الحكومة الجزائرية والحكومة املوريتا  يندرج في إطار تجسيد اتفاق التعاون املبرم بين  هذا اللقاء  و اضاف البيان ان

ط الحدودي املشترك بالنقطة واملتعلق بإنشاء مركز حدودي بري على مستوى الشري  بنواكشوط 2017نوفمبر  8بتاريخ 

75  . 

الحدودي وتسهيل حركة األشخاص   من شأنه تأمين الشريط  الى ان هذا املركز  كما اشارت الجمارك الجزائرية

 والبضائع وتكثيف التبادالت التجارية بين البلدين.

 حدود.ملتعلقة باملراقبة املنسقة للللجمارك ا  أن هذا املشروع يتماش ى وتوصيات املنظمة العاملية  ذكرت ذات املؤسسة  و
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 )واج(أويحيى يستقبل وزير الداخلية النيجيري 

االثنين بالجزائر العاصمة, وزير الدولة وزير الداخلية واألمن   استقبل الوزير االول, أحمد أويحيى, يوم

ر في الى الجزائ  ذي يقوم بزيارة عملو الشؤون العرفية والدينية لجمهورية النيجر محمد بازوم ال  والالمركزية  العمومي

 النيجيرية حسبما اشار اليه بيان ملصالح الوزير االول.-الجزائرية  للجنة الثنائية الحدودية 6اطار انعقاد الدورة ال

 العمرانية, نور الدين بدوي, حسب نفس املصدر.  و قد جرى اللقاء بحضور وزير الداخلية و الجماعات املحلية و التهيئة

 و االقتصادية على مستوى املناطق الحدودية  خالل هذه الدورةي درس الجانبان املسائل املتعلقة بالتنمية االجتماعيةو 

 تامين املناطق الحدودية.  و األمن و تنقل االشخاص السيما

زيز التعاون على بالجزائر من اجل تع 1997  أكتوبر 30يذكر أن اللجنة الثنائية الحدودية أنشئت طبقا لبرتوكول اتفاق 

ترقية املبادالت سيما في مجال التعاون األمني على مستوى الحدود وتنقل   مستوى املدن الحدودية وذلك من خالل

 و التعاون االقتصادي و االجتماعي بجميع أبعاده.  األشخاص

 
 

 

 وفد أوروبي بالجزائر وزيارات أخرى لدول الجوار

 )الشروق أونالين( !املغاربيةتنسيق أوروبي لفرض أجندات على الدول 

سّرع االتحاد األوروبي من مساعيه الرامية إلى إقامة مراكز لتجميع املهاجرين غير الشرعيين في الدول املغاربية، ويجسد 

 .هذا الحرص اإلنزال الدبلوماس ي الذي باشره االتحاد على الدول املغاربية، وفي مقدمتها الجزائر

غال اجتماع املوظفين السامين التحضيري للدورة الثانية للحوار االستراتيجي بين الجزائر فقد انطلقت أمس بالجزائر أش

 .واالتحاد األوروبي حول املسائل األمنية ومكافحة اإلرهاب، فضال عن الهجرة غير الشرعية التي أصبحت هاجسا للطرفين

شرعيين خالل هذا االجتماع، إال أن مصادر في وإن لم يشر بيان الخارجية الجزائرية إلى طرح مسألة املهاجرين غير ال

لجنة الشؤون الخارجية في البرملان األوروبي، تحدثت عن طرح قضية الهجرة واألمن، للنقاش، علما أن الجزائر كانت 

 .قد رفضت جملة وتفصيال أية مساع إلقامة مراكز لتجميع املهاجرين غير الشرعيين على أراضيها

مة لدورة الحوار االستراتيجي في أكتوبر املقبل بالجزائر، والذي يرأسه عن الجانب الجزائري ويعتبر هذا االجتماع مقد

وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، وعن الجانب األوروبي، املمثلة السامية لالتحاد، املكلفة بالشؤون الخارجية 

 .ببروكسل 2017عد تلك التي أقيمت في أكتوبر والسياسة األمنية، فيديريكا موغيريني، وهي الدورة التي تأتي ب

وفي السياق ذاته، يحضر وزير الداخلية البلجيكي، يان يمبون، لزيارة تونس األسبوع املقبل، أما الهدف فيبقى البحث 

 ”ل تايمزفاينشا“في ملف الهجرة غير الشرعية وإنشاء مخيمات لالجئين على األراض ي التونسية، وفق ما أوردته صحيفة 

إلنجليزية، التي قالت إن هذه الزيارة تشكل إيذانا ببدء مباحثات مع الحكومة التونسية، بشأن إقامة مراكز الستقبال ا

 .الالجئين غير الشرعيين ممن يتم إنقاذهم في البحر املتوسط

ملهاجرين غير وكان االجتماع األخير لقادة االتحاد األوروبي قد شهد جدال كبيرا حول مسألة إقامة مراكز لتجميع ا

الشرعيين في البلدان املغاربية، وهو االجتماع الذي قوبل برفض كبير من قبل مسؤولي دول الضفة الجنوبية للبحر 

املتوسط، وهو ما كان وراء إصدار االتحاد لبيان غامض ال يشير إلى إقامة تلك املراكز في الدول املغاربية بصورة واضحة، 

 .ن أوروبيين، ملحت إلى ذلكغير أن تصريحات رسمية ملسؤولي

غير  املهاجرين“اإلنجليزية عن وزير الداخلية البلجيكي قوله إن ” فاينانشل تايمز“وفي هذا السياق، نقلت صحيفة 

، وهو ما ”الشرعيين باتوا يهددون دول االتحاد األوروبي، وعليه فال بد من إيجاد بلد شمال أفريقي لتنفيذ هذا املشروع



 

 13 

 .ته املرتقبة إلى تونس ستسعى بكل الوسائل لتجسيد هذا املشروع املأمول أوروبيا واملرفوض مغاربيايؤشر على أن زيار 

كما تحدثت وكالة األنباء اإليطالية أيضا، عن زيارة رئيس البرملان األوروبي أنطونيو تاياني إلى النيجر بداية من اليوم، 

املصدرة للمهاجرين غير الشرعيين، إن لم تكن أكبرهم جميعا، ما علما أن دولة النيجر تعتبر من أكبر الدول اإلفريقية 

يعني أن تنسيقا أوروبيا عالي املستوى يستهدف فرض أجندات على دول الضفة الجنوبية، فيما تعلق بالهجرة غير 

 .الشرعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجارة  
 

 

 

 ةالفدرالية الجزائرية للمستهلكين تصف أسعار كراء الفنادق والشقق بالخيالي

 )الشروق أونالين( !..مليونا 26اإلصطياف في الجزائر يكلف األسرة الواحدة 

 

مليون سنتيم لالصطياف  26أكدت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، اإلثنين، أن األسرة الجزائرية تصرف كحد أدنى 

 900ذات الفدرالية إلى أن  آالف دج لليلة، وأشارت 8آالف دج إلى  6في الجزائر، حيث تستأجر شققا أو مستودعات بـ

 .2018ألف جزائري قصدوا تونس للسياحة منذ بداية سنة 

افراد وخالل أسبوع واحد،  5وقال رئيس الفدرالية زكي احريز، إن تكلفة قضاء العطلة الصيفية داخل التراب الوطني لـ

الف  36ة في األيام العادية يصل إلى ألف دج، مع العلم أن متوسط مصاريف العائلة الواحد 70الفا إلى  60تتراوح بين 

الف دج، حيث أعاب املتحدث عن غياب رؤية وإستراتيجية واضحة املعالم  75دج ووصلت خالل شهر رمضان إلى 

آالف عائلة من طرف فنادق جزائرية خالل شهر جويلية، رقم ضعيف  10حول السياحة في الجزائر، معتبرا أن استقبال 

 .مؤشر يكشف عن واقع السياحة الفندقية املتدنية ال يمكن التحدث عنه، وهو 

بدار الصحافة القبة، وزارة السياحة بإيفاد لجان تحقيق ” لوكوريي“وطالب زكي احريز، خالل ندوة صحفية بمقر جريدة 

 عبر الفنادق، واملركبات السياحية، موضحا أن تصريح وزير السياحة، فيما يخص التخفيضات املتعلقة بأسعار اإليواء

في الفنادق، تتعلق بمركبات سياحية وفنادق تابعة للقطاع العمومي وهي في حالة يرثى لها، وال تتوفر فيها الشروط 

 .الالزمة التي تتماش ى واملعايير الدولية للخدمات الفندقية



 

 14 

متعون ماليين جزائري سنويا يست 8وفي السياق، أكد نائب الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، محمد عبيدي، أن 

ماليين ونصف مليون منهم يقضون عطلهم  5ماليين ونصف مليون يقصدون وجهات خارج الوطن و 3بالسياحة، منهم 

مليون ونصف مليون، يفضلون  2في شواطئ وصحراء واملركبات السياحية والحمامات املعدنية الجزائرية، مشيرا إلى أن 

كيا وماليزيا واملغرب ومصر وفرنسا واسبانيا، وبعض املناطق تونس، ومليون من الجزائريين، يذهبون للسياحة في تر 

 .مليار دج، نصف املبلغ يصرف في الخارج 220املفضلة لديهم، مع العلم أن اإلنفاق السياحي للجزائريين سنويا يصل إلى 

فنادق الجزائر،  مرات من اإلقامة في 3وقال محمد عبيدي، إن تكلفة اإلقامة في فنادق تونس، تكلف الجزائريين اقل بـ

 .ألف دج لليلة الواحدة بالنسبة للفرد 30والتي تصل حسبه، إلى 

 
 

 :وزير الفالحة

 )الشروق أونالين(ال استيراد للبذور والخضراوات مستقبال 

قال وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحرى عبد القادر بوعزقي، اإلثنين، بالطارف، أن مصالحه والحكومة تعمل 

فادي االستيراد من الخارج وتوقيفه نهائيا، في اقرب اآلجال السيما استيراد البذور والخضروات، ألن الدولة تعمل على لت

 .تقديم الدعم للذين يعملون على إنتاج البذور بالجزائر، وأن سياستها هي اإلنتاج املحلي وتقوية االقتصاد

ثة لعيد الطماطم بوالية الطارف، في ساحة االستقالل وعلى هامش الوزير الذي أشرف اإلثنين على انطالق الطبعة الثال

هذه التظاهرة وعّبر عن رضاه عن واقع الفالحة بالوالية، خاصة شعبة الطماطم التي تحقق اكتفاء ذاتيا في الطماطم 

م هذه مليون قنطار من الطماط 12الصناعية املصبرة، التي من املمكن تصديرها مستقبال، كشف عن توقع إنتاج 

 . 2000ماليين في سنة  4السنة بعد ما كانت ال تتعدى الـ 
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