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  الفتتاحيةا
)واج(املستشارة األملانية أنجيال ميركل تقوم يوم االثنين بزيارة رسمية إلى الجزائر   

ارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من ستقوم مستشارة جمهورية أملانيا الفيدرالية، أنجيل ميركل، يوم غد االثنين بزي

  الجمهورية.  الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، حسبما جاء اليوم األحد في بيان لرئاسة  رئيس

مستشارة جمهورية أملانيا   وذكر البيان أنه "بدعوة من رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، ستقوم

 ".2018سبتمبر  17يوم االثنين   ة رسمية إلى الجزائرالفيدرالية، أنجيل ميركل، بزيار 

 املستوى "تأتي لتعزيز علقات الصداقة و   وأضاف املصدر ذاته أن هذه الزيارة املندرجة في إطار التشاور الثنائي رفيع

ي الت و التأملانيا الفيدرالية و التي تشهد تطورا معتبرا في كافة املجا  التعاون القائمة بين الجزائر و جمهورية

 أساسا في عديد الزيارات املتبادلة بين املسؤولين السامين لكل البلدين".  تجسدت

 املستوى الرفيع لكل البلدين، التشاور   كما جاء في البيان أن لقاء القمة هذا سيكون "فرصة جديدة حتى يتواصل على

البلدين حول ترقية الحوار السياس ي الثنائي والتركيز على إقامة شراكة   والتفكير القائم منذ زمن طويل بين

 اقتصادية و تجارية هامة ستتوسع و تتعمق خلل الفترة املقبلة".  ةثنائي

 املشترك السيما األزمة في ليبيا  ومن جهة أخرى، "سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول املسائل الكبرى ذات االهتمام

ائل تشاور حول املسمنطقة الساحل و كذا الشرق األوسط ويواصلن ال  و قضية الصحراء الغربية والوضع في مالي وفي

 غرار الهجرة و اإلرهاب العابر للحدود"، حسب نفس املصدر.  الشاملة على

تلتقي بوتفليقة وأويحيى في زيارتها إلى الجزائر هذا االثنين ميركل  

)واج( أملانيا تفاوض النتزاع حزمة مشاريع جديدة في السوق الجزائرية  

 

 رسمية إلى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية، عبدميركل بعد غد في زيارة  تشرع املستشارة األملانية انجيل 

الجزائري األملاني، حيث يرتقب التوقيع  بوتفليقة، رفقة وفد من رجال األعمال سيشاركون في منتدى األعمال العزيز

 خللها برلين لتوسيع كوطة مشاريعها في السوق الجزائرية، التي تمّونها سنويا على عدة اتفاقيات اقتصادية تطمح من

 .مليار دوالر 3.2بقيمة 

 ، ستستقبل املستشارة األملانية2008الجزائر سنة  بعد تلك التي قامت بها إلى وبمناسبة هذه الزيارة الثانية من نوعها

 .ر األول أحمد أويحيىستجري محادثات مع الوزي من طرف الرئيس بوتفليقة، كما

-خللها إلى مختلف املسائل املرتبطة بالعلقات الجزائرية تتطرق  وستنشط ميركل ندوة صحفية مشتركة مع أويحيى

 .املسائل ذات االهتمام املشترك إضافة إلى األملانية

أنه  وتفليقةب لبلدها في أكتوبر املاض ي، أكد الرئيس األملانية بمناسبة العيد الوطني وفي برقية تهنئة وجهها إلى املستشارة

، وعليه ”إعطاء املزيد من الدفع للتعاون الثنائي“الجزائر من اجل  إلى تجسيد زيارتها إلى” ببالغ السرور واالهتمام“يتطلع 

قة محاور الشراكة من أجل عل زائر وأملانيا وتعزز الج  الزيارة ستشكل فرصة لتقييم العلقات االقتصادية بي فإن هذه

 .ثنائية مكثفة اقتصاديا

 املؤسسات األملانية خصوصا الصناعة امليكانيكية واملناولة في مجال السيارات وللتذكير فإن عدة فروع صناعية تهم

انيا على دة بين الجزائر وأملشراكات ع والطاقات املتجددة والكيمياء والصناعة الصيدالنية، ففي فرع امليكانيكي تربط

ينز، والشركة ب-ملرسيدس الشركة األم بينز بالجزائر بين املجمع األملاني ديملير-مرسيديس صناعة سيارات من علمة غرار

 .واملجمع اإلماراتي آبار الدفاع الوطني  الوطنية للسيارات الصناعية ووزار
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 من أجل تطوير الصناعة امليكانيكية 2012 اماراتية أنشئت سنة-ةأملاني-جزائرية ويتعلق األمر بثلث شركات مختلطة 

بينز بمنطقة رويبة والشركة الجزائرية -مرسيدس مركبات من الوزن الثقيل بالجزائر، وهي الشركة الجزائرية لصناعة

ع نو  بمدينة تيارت والشركة الجزائرية لصناعة محركات من” الصفاء“بينز -مرسيديس السيارات من نوع لصناعة

 .بينز ودويتز وأم تي أو بقسنطينة-مرسيديس

 علما أن أملانيا تحتل املركز الرابع من بين أملانية في مختلف القطاعات، مؤسسة 200وتنشط حاليا بالجزائر أكثر من 

 .دوالر مليار 3.2مموني الجزائر بقيمة 

 

 

)واج( اإلماراتية: نحو تعزيز وتوسيع التعاون االقتصادي في عدة مجاالت-اللجنة املشتركة الجزائرية  

يات وقيع على العديد من اتفاقاإلماراتية دفعا جديدا خلل الفترة املقبلة حيث ينتظر الت-ستعرف العلقات الجزائرية

سبتمبر  18و  17يومي   اإلماراتية املقررة-للجنة املشتركة الجزائرية 14بين البلدين، خلل أشغال الدورة ال  التعاون 

 الجاري بالجزائر.

 وستسمح أشغال هذه الدورة بتوسيع التعاون في عدة مجاالت أين سيتم تقييم العلقات االقتصادية بين البلدين.

كل من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ووزير االقتصاد لدولة اإلمارات   وسيترأس ابتداءا من يوم غد االثنين

 املنصوري،أشغال الدورة.  العربية املتحدة املهندس سلطان بن سعيد

وجيهات قائدي ظل توينتظر بحث فرص تكثيف وتوسيع علقات التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما املشتركة في 

البلدين، رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة، الشيخ خليفة بن زايد 

 آل نهيان.

املدى املتوسط بحسب مسؤولي البلدين،   مليار دوالر على 20وتستهدف الجزائر واإلمارات رفع قيمة استثماراتها إلى حدود 

التصدير بحيث يمكن للجزائر ان تكون جسرا لإلمارات املتحدة نحو افريقيا واستغلل الفرص املتاحة للبلدين في مجال 

 وأوروبا وباملقابل تصبح اإلمارات جسرا للجزائر نحو أسواق أسيا.

مثل الخدمات والعقار مؤسسة جزائرية تنشط في عدة قطاعات  200وتتواجد باإلمارات العربية املتحدة أزيد من 

 13اماراتية بالجزائر، وفق آخر االرقام املقدمة خلل الدورة ال  مؤسسة15والتجارة والنقل واللوجيستيك وأكثر من 

 . 2016االماراتية التي انعقدت بأبوظبي سنة  -ألشغال اللجنة املختلطة الكبرى الجزائرية

امليكانيكية واملناولة في مجال السيارات   ية أهمها الصناعةوتبدي الشركات االماراتية اهتماما بعدة فروع صناع

 الصيدالنية.  والطاقات املتجددة والصناعة

ويتقاسم رجال األعمال الجزائريين و اإلماراتيين نفس نظرة حكومتي بلديهما حيث يسعون إلى العمل سويا من أجل 

  تحقيق مشاريع تعود بالفائدة على كل الطرفين. 

  = كرونولوجيا متسارعة للتعاون===         

والنقل والتعليم العالي   توجها جديدا نحو الصناعة والصيدلة 2014وعرفت االستثمارات الجزائرية االماراتية منذ  

السابق على الخدمات والعقاري اين تم التوقيع في مايو من نفس السنة على   وغيرها، بعدما كانت ترتكز في  والطاقة

مجال صناعة األدوية   قانونية بين البلدين تتضمن عقد شراكة بين مجمع صيدال وشركة "جفار" فيوثائق   عدة

واتفاق تعاون بين وكالة األنباء الجزائرية و وكالة األنباء  2016-2014وبرنامج تنفيذي في مجال تسيير األرشيف لسنوات 

مذكرة تفاهم في مجال معادلة شهادات التعليم العالي  اإلماراتية و مذكرة تفاهم في مجال الشباب والرياضة، إلى جانب

 والبحث العلمي.
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مليارات دوالر ومشروع انتاج الحليب في تيارت ومشروع انشاء  5ويعد مشروع مصفاة األلومنيوم ببني صاف بقيمة 

في االستثمارات بقيمة مليار دوالر تجسيدا لهذا التوجه الجديد   ميقاواط( 1200محطة توليد الكهرباء )حجرة النص 

 االماراتية بالجزائر.

تم تحديد ابرز مجاالت   دفعا اضافيا للتعاون في مجال الصناعة واملناجم أين 2017من جهة اخرى عرفت سنة 

 وم.ومعالجة النفايات الصلبة واملناولة الى جانب صناعة األملني  االهتمام املشترك والتي تمثلت في الصناعة امليكانيكية

مليكانيكي تربط الجزائر واالمارات املتحدة شراكات هامة على غرار الشركة الجزائرية إلنتاج مركبات الوزن ففي مجال ا

املنطقة الصناعية بالرويبة من طرف كل من املجمع األملاني دايملر )وهي الشركة   بنز في-الثقيل من علمة ميرسيداس

  اعية و وزارة الدفاع الوطني واملجمع االماراتي "آبار".بانز( و الشركة الوطنية للسيارات الصن -األم ملرسيدس

من أجل تطوير الصناعة   2012أملانية سنة -اماراتية-وسمحت هذه الشراكة بخلق ثلث شركات مختلطة جزائرية

ويبة ز بالر بان-إلنتاج سيارات الوزن الثقيل لعلمة مرسيدس  امليكانيكية بالجزائر. و يتعلق األمر بالشركة الجزائرية

بانز و دوتز -مرسيدس  إلنتاج سيارات نفس العلمة بوالية تيارت و الشركة الجزائرية إلنتاج محركات  والشركة الجزائرية

  و أم.تي.أو بقسنطينة.

مليون طن  1بغليزان، بطاقة انتاج   اماراتي لصناعة وتحويل الحديد-إلى جانب ذلك تم إنشاء مصنع جديد جزائري 

 دوالر.  مليون  300  نجاز بلغت/السنة، وبتكلفة إ

رايت تحت مسمى "إيمي  والصلب بعنابة  إماراتية إلنتاج الحديد-إنشاء شركة مختلطة جزائرية  في نفس املجال يرتقب

الشراكة باملصادقة من طرف مجلس مساهمات الدولة في شهر مارس   دزاير ستيل" وذلك بعد أن حظي مشروع هذه

 . مليار أورو   1ر6بقيمة  2018

واالماراتية للفضاء لتبادل الخبرات والتجارب   تم التوقيع على مذكرة تعاون بين الوكالتين الجزائرية  2017وفي ابريل 

  املستوى التقني ودعم التكوين.  التقنية في هذا املجال، وتحسين

كة ن مجمع أغروديف والشر وفيما يخص قطاع الفلحة عرفت العلقات الجزائرية االماراتية توقيع بروتوكول اتفاق بي

 مزارع نموذجية خاصة بالحبوب واألعلف والفواكه و الخضر.  اإلماراتية "إليت أغرو ال ال س ي" بهدف تطوير

تكثيف الزيارات العلمية واالقامات البيداغوجية للخبراء واألساتذة من مصف االستاذية   وفي مجال التعليم العالي تم

مة على املنظ  درج واألساتذة من املشاركة في مختلف امللتقيات والندواتبجامعات البلدين وتمكين طلبة ما بعد الت

 مستوى الجامعات الجزائرية واالماراتية

عن  2007على تفعيل اتفاق التعاون السياحي الذي تم توقيعه سنة  2017وتعمل الجزائر واإلمارات املتحدة منذ اكتوبر 

إلى جانب وضع برامج زيارات منظمة إلى الجزائر، يتم عرضها على  تنفيذه،  طريق إنشاء لجنة مشتركة مكلفة بمتابعة

 الوكاالت اإلماراتية للترويج للجزائر كوجهة سياحية.

كما عرف التعاون االقتصادي الجزائري االماراتي توقيع عدة اتفاقيات حول التجارة والنقل الجوي والبحري في مايو 

 24  االدارية الخاصة بتطبيق معاهدة الغاء االزدواج الضريبي املوقعة فياالجراءات   تتعلق بمذكرة تفاهم تخص  ،2013

 واملوانئ.  واتفاق التعاون في مجال الخدمات الجوية واتفاق يخص النقل البحري  2001أفريل 

رية ئمهمتها التكفل باالستثمارات الجزا  اماراتية ملتابعة االستثمار،-انشاء لجنة مشتركة جزائرية  2012تم في   كما

 جانب  أشهر لتقييم وضعية املشاريع بين البلدين، إلى 6االنجاز، والتي تجتمع مرة كل   االماراتية املنجزة او التي في طريق

 .2014انشاء اللجنة املشتركة للتعاون بين الجزائر ودولة اإلمارات سنة 

 مليار اورو قيمة املبادالت التجارية بين البلدين== 2  ==    
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 2009رقام رسمية، تقدر قيمة املبادالت التجارية بين الجزائر واإلمارات خلل الفترة املمتدة من وحسب ا 

مليون أورو، بينما بلغت قيمة  250اإلمارات من الجزائر ب   مليار أورو، أين بلغت قيمة واردات 2حوالي   2014  إلى

 مليون أورو. 740صادرات اإلمارات نحو الجزائر 

االماراتية املرتقبة غدا تأسيس شراكات جديدة -  للجنة املختلطة الجزائرية 14البلدين خلل الدورة ال ويتطلع مسؤولو 

 40تدعم محفظة املذكرات واالتفاقيات املوقعة بين الجانبين والتي يتجاوز عددها ال   وتوقيع اتفاقيات تفاهم واعدة

 اتفاقية ومذكرة في شتى املجاالت.

   

 في أول رد غير مباشر على مسيرة ورقلة

الشروق أونالين() بدوي: هناك نقائص إال أن التنمية لم تتوقف يوما  

 

 نور الدين بدوي بشكل غير مباشر على مسيرة مدينة ورقلة املطالبة بالتنمية، رد وزير الداخلية والجماعات املحلية

 .زالت مستمرة شماال وجنوبا وشرقا وغربا ية ماوشدد على أن الدولة حافظت على تنمية متوازنة في البلد وهذه التنم

ببلدية تاكسنة بأعالي جيجل إن هناك  وقال الوزير نور الدين بدوي على هامش حفل تسليم سكنات اجتماعية وريفية

 .الفئة معروفة حسبه دون تقديم تفاصيل إضافية فئة صغيرة تشكك في إنجازات الدولة وهذه

مستمرة ولن تتوقف شماال جنوبا شرقا  ملواطنين ان التنمية عبر كافة ربوع البلدوذكر بدوي وهو يتحدث إلى احد ا

 .بطريقة غير مباشرة على مسيرة ورقلة التي نظمت يوم السبت للمطالبة بالتنمية غربا، وهو ما فهم على أنه اول رد ولو 

ة هدفها املزيد من التنمية وحركي…يةالحكومة مركزيا ومحليا ماضية لألمام ولن تتوقف عن مسيرة التنم“وعلق بالقول 

 .”اقتصادية أنشط

 .وأضاف بدوي أن التنمية ال نهاية لها رغم أن النقائص موجودة فعل

الدولة لم توقف بناء املدارس  وحسب بدوي فإن الكثيربن روجوا منذ بداية األزمة املالية لسقوط الجزائر، لكن

 .هية الساكنةلرفا واملستشفيات وواصلت املشاريع للتي تهدف

 

 

 

 قال إن القانون سيكون باملرصاد للبنايات املشيدة على ضفاف الوديان

)الشروق أونالين( انتهى.. ونظافة املحيط مسؤولية األميار ” بن عّمي“بدوي: زمن   

 

وانعدام  عض األوبئةاملحلية، نور الدين بدوي، رؤساء البلديات مسؤولية انتشار ب حّمل وزير الداخلية والجماعات

التي تحدق بقاطنيها وهذا لكون األميار هم أدرى  النظافة، إضافة إلى تشييد السكنات على حواف الوديان رغم املخاطر 

 .بلدياتهم بكل كبيرة وصغيرة في

بالحي اإلداري بجيجل الذي توج زيارته إلى  وذكر وزير الداخلية نور الدين بدوي، األحد، خلل لقاء مع املجتمع املدني

عن  املسؤولون  مسؤولية الجميع لكن بالدرجة األولى البلديات واألميار والوالة هم هذه الوالية أن الصحة العمومية هي

 .الحفاظ عليها
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ما  والتجند كل على مستواه ضد كل وشدد بدوي على أن الجماعات املحلية مدعوة أكثر من أي وقت مض ى للحفاظ

وصحته. وحسب بدوي، فإنه رغم املجهودات املبذولة ملواجهة األمراض  من شأنه تعكير حياة املواطن واملس بسلمته

الوضع يملي علينا ضرورة إعادة  عبر املياه وداء الكوليرا الذي فرضه األمر الواقع وحملت التنظيف، إال أن املتنقلة

 .النظر في آليات الوقاية من هذه األمراض

بالبلديات النصوص التنظيمية ملكتب  في هذا الصدد، أوضح نور الدين بدوي أن طريقة تسيير مكتب حفظ الصحةو

 عبر املياه والتدخل تقتض ي إعادة النظر فيها ألنها تعود لثلثين سنة ولم تعد اليقظة وطريقة مكافحة األمراض املتنقلة

 .تتماش ى مع معطيات املرحلة

بدوي، على أن األميار هم  لى ضفاف األودية التي غالبا ما تتعرض لفيضانات، أكدوبخصوص تشييد السكنات ع

على مستوى بلدياتهم وأول من يعرف ويرى إن كانت املساكن  املسؤولون عن هذه الوضعيات ألنهم األدرى، بما يجري 

 .الوادي بل ومن مسؤوليته أن يعرف من تعدى على امللك العام قد بنيت على ضفاف

ق ما القانون سيطب“تطبيق القانون في هذا امللف عن طريق العدالة ولن تنفع معه الوساطة والقرابات، وقال وتوعد ب

 .”كان ال بن عمي ال والو

على نظافة املحيط لن يتم  وبخصوص النظافة، أوضح بدوي أن الجماعات املحلية تتحمل املسؤولية لكن الحفاظ

 .شريحة ال تلتزم بقواعد رمي القمامة والقاذورات في ظل وجوددون انخراط تام للمواطنين فيها، خصوصا 

ال يمكن أن نجعل أمام بيت كل مواطن أو أمام كل حي عون أمن إلرغامه على التقيد بقواعد رمي “وعلق بالقول 

 .”القاذورات

ون انخراط األلف د الدولة استثمرت املليير وبنت مليين السكنات، لكن الحفاظ على النظافة من املستحيلت“وأضاف 

 .”املواطنين

 األزمة املالية تفرض اللجوء إلى الطاقة املتجددة في املساجد

يستدعي تعميم الطاقة املتجددة على  وخلل ذات اللقاء، أوضح بدوي أن ترشيد النفقات في ظل الوضع املالي الراهن

 .السنة املساجد عبر الوطن، اعتبارا من نهاية

أثقلت كاهل الوزارة بالنظر لكونها هي من  وي أن فواتير املساجد الخاصة بالكهرباء والطاقة قدوبدا واضحا من كلم بد

 .للمدارس االبتدائية تتكفل بدفع هذه الفواتير إضافة

ة املؤسسات التربوية واملساجد ولذلك الوزار  وحسب بدوي، فل بد من استعمال عقلني لإلمكانيات املالية للبلدية عبر 

 .املتجددة وهي الطاقة الشمسية وهذا لعقلنة تسيير املوارد املالية للبلديات املساجد بالطاقات قررت تجهيز 

 .”أدعو من هنا للنطلق ابتداء من هذه السنة في تجسيد هذا املشروع“وقال 

 طالب بتداركها وتسليمه في أقرب اآلجال

)الشروق أونالين( العلمة تصدم بدوي  –أشغال الطريق السيار جن جن   

 

 الداخلية والجماعات املحلية نور الدين بدوي خلل زيارته لوالية جيجل بخصوص صدمت وكالة الطرق السيارة وزير 

 .سنوات 5باملائة رغم إطلقها قبل  35نسبة تقدم األشغال في الطريق السيار جن جن العلمة والتي لم تتعد بعد 

الذي يربطه بالطريق السيار  جن العالمي حول أشغال الطريق املنفذ –ء جن وخلل عرض قدم للوزير بدوي بمينا

دوي من التأخر الكبير في أشغال هذا املشروع الذي انطلقت به  بالعلمة بوالية سطيف، اندهش واستغرب نور الدين

ئة بالنسبة للواليات الثلث باملا 35باملائة للشطر التابع لوالية جيجل و 38ولم تتعد نسبتها إلى اآلن  2013األشغال في 

 .جيجل وميلة وسطيف
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 .”باملائة فقط، هذا قليل جدا 38نسبة “وخاطب بدوي املسؤول الذي قدم العرض من وكالة الطرق السيارة بالقول 

ألهميته في التقليل من املركزية على  وتابع بدوي مشددا على أن هذا املشروع حيوي وال يتحمل املزيد من التأخر نظرا

 ميناء جن جن حسبه يمكن له أن يلعب دورا كبيرا جدا وال بد له من الطريق ناء العاصمة وغيره من املوانئ، ألنمي

 .السيار

 –جن  –تسليم الطريق السيار جن  وسأل وزير الداخلية نور الدين بدوي ممثل وكالة الطرق السيارة حول آجال

أدهش الوزير بدوي وجعله يستغرب من هذه اآلجال التي اعتبرها وهو ما  ،2020العلمة، فرد عليه بأنه مرتقب في سنة 

 .جدا بعيدة

إنجاز هذا املشروع الحيوي الذي  وحث بدوي وكالة الطرق السيارة واملسؤولين عن املشروع ككل بضرورة رفع وتيرة

رار تصدير على غالسيار شرق غرب، خاصة ان امليناء بدأ في نشاط ال سيربط منشأة ضخمة هي ميناء جن جن بالطريق

 .ومنتجات فلحية اإلسمنت

 

 

 )واج( اقتصاد متنوع مبني على املؤسسات الصغيرةمسعى الدولة هو بناء 

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي، مراد زمالي، اليوم األحد بغليزان أن "مسعى الدولة الجزائرية هو بناء 

 متنوع مبني على املؤسسات الصغيرة".  اقتصاد

الوزير في ندوة صحفية بمناسبة زيارته التفقدية إلى الوالية ، أن "الجزائر تملك ثروة هائلة من الشباب املبادر وأبرز 

 بإنشاء مؤسسات مصغرة في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تساهم في بناء اإلقتصاد الوطني".

وير تسهيلت أكثر لحاملي املشاريع قصد تط  رافقة الشباب وتقديموأشار السيد زمالي إلى أن دائرته الوزارية عازمة على م

 مؤسساتهم .

كما دعا الوزير الشباب خريجي الجامعات واملؤسسات التكوينية إلى ولوج عالم املقاوالتية وإنشاء مؤسسات تساهم في 

 االقتصاد الوطني وتوفر مناصب عمل مباشرة وغير مباشرة .

خلل هذه الزيارة على مراسم توقيع اتفاقية تكوين وتوظيف بين الوكالة الوطنية ومن جهة أخرى، أشرف الوزير 

 التركي "تايال" لسيدي خطاب )والية غليزان(.-للتشغيل واملجمع الصناعي للنسيج الجزائري 

م للتشغيل، محمد عراش، واملدير العا  وتنص االتفاقية التي تم التوقيع عليها من طرف املدير العام للوكالة الوطنية

التركي "تايال" دينك توجاي، على أن تتم عملية التوظيف في مجمع "تايال" باملرور -الجزائري املجمع الصناعي للنسيج 

 تشغيله.  على الوكالة الوطنية للتشغيل مع التزام املؤسسة املستخدمة بتكوين طالب العمل قبل

وادي ارهيو تشرف على ترقوي بمدينة   مسكن 72ومن ناحية ثانية، قام السيد زمالي بوضع حجر األساس ملشروع انجاز 

 الوطنية لدعم تشغيل الشباب.  تجسيده مؤسسات أنشأت في إطار جهاز الوكالة

كما أشرف على مراسم تسليم أوامر الدفع للمستفيدين من التمويل الستحداث مؤسسات مصغرة ضمن جهاز الوكالة 

 اريعهم.الجامعات قصد إنشاء مش  الوطنية لدعم تشغيل الشباب وشهادات تكوين لخريجي

وقام الوزير أيضا بتدشين مقر فرعي ملفتشية العمل بوادي ارهيو ومقر جديد للوكالة الوالئية للصندوق الوطني للتأمينات 

  االجتماعية للعمال غير األجراء.
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 اإلذاعة)تخصص تكويني لفائدة املتربصين عبر جميع واليات الوطــن 440مـبـاركي لإلذاعــة : 

 الوطنية(

ي قد عرفت التسجيل في مراكز التكوين املنه وتيرة الطلب على  وزير التكوين والتعليم املهنيين محمد مباركي اليوم ان أكد 

لتي ا بمقارنته مع السنة املاضية ،وهو ما يدل على نجاح حملت التحسيس واالعلم ارتفاعا ملموسا في العام الحالي

 .  قامت بها الوزارة بالتنسيق مع وسائل االعلم

الف منصب تكويني جديد  400تحضير  عننزوله على القناة االولى في برنامج ضيف الصباح   وكشف مباركي خلل 

الف شاب  350  التكوينية التي توفرها مؤسسات القطاع، إضافة إلى لتغطية كل الطلبات املتزايدة على التخصصات

 ما تم احتساب املناصب التي قد تكوينهم هذا املوسم ،مؤكدا ان هاته االرقام مرشحة للرتفاع اذا  سيواصلون  متربص

 .عن طريق التمهينيوفرها التكوين 

يارات املقترحة في كل والية وهو ما سيقدم اخت قائمة التخصصات التكوينية  الدخول التكويني الجديد بتوسيع وسيتميز 

منها  440 تخصصا سيكون   478املنهي على  للتكوين  الوطينة املهنية ،حيث تتوفر املدونة اكبر للباحثين عن الشهادات

 . متاحا في كل الواليات

 100ازيد من   ، باالضافة الى دون مستوى دراس ي االف منصب تكوين للشباب 110واوضح مباركي انه تم تخصيص  

خاصة وان الطلب على شهادة تقني سامي في   مستوى ثالث ثانوي، الف منصب تكويني جديد للشباب املتحصل على

هادة تقني ش  الكبير على مشكل الضغط والطلب  وبهذا الخصوص قال مباركي " اعطينا توجيهات ملواجهة تزايد مستمر ،

وإدماجهم في تخصصات قريبة وهذا سيكون ابتداء   التكوين بكل طالبي  سامي في بعض التخصصات بضرورة التكفل

ة لهاته فروع منتدب فتح او من خلل   التوجيه الثلث التي ستشهدها جميع املؤسسات التكوينية من نهار غد ضمن ايام

والبيداغوجي للمعاهد الوطنية،مشيرا الى بعض  تحت االشراف اإلداري   في مراكز التكوين املنهي  التخصصات

طبعية امل متزايدا مثل مهن السمعي البصري وكذا شعب السياحة والخدمات وكذا الفنون  التخصصات التي تعرف طلبا

 .واالنفوغرغافيا

للذين يرغبون في متابعة تخصص  املعاهد الوطنية ملجاني في كلوأكد الوزير توفر خدمة االقامة الداخلية و االطعام ا

ديد يفتح ج يدرس ملءمة كل تخصص  التي يقيمون فيها، مشيرا إلى أن قطاع التكوين املنهي تكويني ال يتوفر في الوالية

وفير قات بتتبعية املحرو   القاض ي بالتخلص من في املراكز مع الطلب في سوق العمل، نحن نعمل على اساس التوجه

تقبلية التي املس والسياحة باالضافة الى توجهنا الى املهن  والفلحي والصناعات الغذائية تخصصات في املجال الصناعي

 .   والطاقات املتجددة لها علقة بالعالم الرقمي وتقنيات التواصل الجديدة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومالية/تأمينات بنوك 
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اعي لغير االجتم سبتمبر آخر أجل لدفع االشتراك السنوي للفالحين في الصندوق الوطني للضمان 30

 )واج(  األجراء

سبتمبر  30االشتراك السنوي قد حدد بتاريخ أعلن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغير األجراء أن آخر أجل لدفع 

 بالنسبة لفئة الفلحين، حسب ما أفاد به اليوم األحد بيان لذات الصندوق.  2018

 زيادات التأخر واالستفادة من مختلف  ودعا ذات املصدر باملناسبة جميع منتسبيه إلى اتخاذ التدابير اللزمة "لتجنب

 الشفاء واملرض والوفاة".  اقةاالمتيازات بما في ذلك التقاعد وبط

وشدد ذات الصندوق على اإلسراع في تسوية وضعية الفلحين قبل انقضاء اآلجال مؤكدا في ذات الوقت بأن مصالحه 

 ".الوالئية الوكاالت"تبقى تحت تصرفهم عبر كافة 

 
 

  تعاون وشراكة
 

 

 )واج(كا(: الجزائر عازمة على تعزيز شراكاتها االقتصاديةاملعرض الدولي لغاند )بلجي

ملعرض غاند )بلجيكا( الدولي إرادة الدولة في تعزيز علقات اقتصادية و تجارية  73تعكس مشاركة الجزائر في الطبعة ال

 دائمة و مثمرة مع شركائها األجانب و منهم بلجيكا، حسب ما أكده يوم السبت وزير التجارة سعيد جلب.

أوضح السيد جلب أن مشاركة الجزائر "تعكس  افتتاح هذه التظاهرة االقتصادية الدولية خلل كلمة ألقاها لدىو 

جاتهم و ين لعرض منتإرادتها في تعزيز علقاتها االقتصادية و التجارية من خلل إعطاء الفرصة للمتعاملين االقتصادي

كذا التعريف بأهم معالم االقتصاد الوطني و باإلنجازات االقتصادية العديدة و املتنوعة املحققة بفضل التوجيهات 

 اإلستراتيجية لرئيس الجمهورية".

 كضيفة سبتمبر  23إلى  15و تشارك الجزائر في معرض غاند )مقاطعة بلجيكية في فلندر الشرقية(، الذي يمتد من 

 شرف.

و اعتبر الوزير أن الذهاب لبلجيكا يعد بحد ذاته "إشارة قوية لشركائنا البلجيكيين و ارساءا ألسس علقات تبادل نأمل 

 أن تكون دائمة و مثمرة".

و دعا البلدين الغتنام فرصة هذا املعرض لتقريب وجهات النظر بينهما و الستهداف املجاالت ذات االهتمام املشترك و 

 دل.التأسيس لشراكة تكون سببا في ازدهار متبا

و استعرض السيد جلب بهذه املناسبة أهم أسس و محاور االقتصاد الوطني و مختلف انجازاته و منها مختلف  

مخططات بعث النمو االقتصادي التي خصصت لدعم االستثمارات العمومية في الهياكل القاعدية و التي تعدي حسبه، 

 ركائز أساسية لجلب و تطوير االستثمار.

: "لقد قطعت الجزائر طريقا طويل و شاقا السترجاع نموها و بذلت تضحيات عظيمة للوصول إلى و قال بهذا الخصوص

 االستقرار املستديم الذي تنعم به اليوم".

و ذكر في هذا السياق ب"اإلجراءات الشجاعة" التي سنها رئيس الجمهورية السيما فيما يتعلق بإنجاز املرافق األساسية 

 على غرار الطرق السريعة و املناطق الصناعية و املوانئ و املطارات و كذا السكك الحديدية. لبعث األنشطة االقتصادية

http://www.aps.dz/ar/economie/60415-73
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باملئة في املتوسط و هذا رغم  3سمحت للجزائر بتسجيل "تحسن ملحوظ" للنمو حيث بلغ مستوى   كل هذه اإلجراءات

 االضطرابات التي عرفتها أسعار املحروقات خلل هذه الفترة.

د من القطاعات استعادت وتيرة النمو خصوصا و أشار ذات املتحدث أن "النتائج تتحدث هن نفسها"، مضيفا ان "العدي

 و الصناعات الغذائية و اإللكترونيك و األجهزة الكهرو منزلية".  في قطاع امليكانيك

من شانها أن تنشط علقات التبادل بين الجزائر و شركائها مشيرا ان   أن هذه النتائج  و واصل ذات املتحدث يقول 

بفضل استقرار البلد و عودة   ئر الحقيقية و ما حققته من إنجازات اقتصاديةتقدم صورة الجزا  السلطات العمومية

لجيكا ما ب  االستثمار و تطوير التعاون مع املتعاملين االقتصاديين األجانب، مؤكدا أن حضور املؤسسات الجزائرية إلى

 .  هو دليل على الوثبة املحققة

ن تكون املنتجات املعروضة في إطار هذه التظاهرة االقتصادية و ا  و في هذا الصدد، أشار ممثل الجزائر انه يتوقع

ى العلقات في مستو   ان تسفر على تحقيق مشاريع كبيرة تكون   التجارية الدولية و أيضا مختلف التبادالت و املشاورات

 الدبلوماسية الصديقة و الودية التي تربط البلدين.

الجهود املعتبرة الرامية إلى اقتراح   الجزائرية املعروضة في إطار هذه التظاهرة تؤكد  و أكد السيد جلب أن املنتوجات

 في السوق األوروبي.  و الذي من شانه السماح له باحتلل مكانة  علمة نوعية و منتوج حسب املعايير الدولية

 بلوغ شراكة مستحدثة للثروة  يرتقب من خلل االتصاالت و التبادالت  أشار السيد جلب أن الجانب الجزائري  و ختاما

املتوسط و   على املدى  و تسهم في النمو و فرص أعمال و أيضا فرصة للتوسع على املستوى اإلقليمي و لتحقيق التطور 

 البعيد.

املناسبة فرصة لتقريب وجهات النظر و تحديد املجاالت ذات و أعرب السيد جلب عن اقتناعه بان تكون هذه 

 املشتركة ووضع املعالم األولية للشراكة و التي "نرغب ان تكون مثمرة ومستمرة بما يخدم الطرفين ".  املصالح

ذي متر مربع و ال 1.000للمعرض الدولي لفلندر من خلل جناح وطني بمساحة  73للتذكير تشارك الجزائر في الطبعة 

 يشكل واجهة لعرض و ترقية تشكيلة منوعة من املنتوجات االستهلكية املوجهة للبيع املباشر للجمهور العريض.

 
 

 

 تجارة 
 

 

 
 

 يقظة 
 

 )واج(  ماليين منخرط 3االتحاد العام للعمال الجزائريين يحص ي نحو 

( مليين منخرط شهر سبتمبر، حسبما أعلنه اليوم األحد بالجزائر 3) أحص ى االتحاد العام للعمال الجزائريين نحو ثلث

  العاصمة األمين العام للمركزية النقابية، عبد املجيد سيدي سعيد.
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وخلل اجتماع لقيادة االتحاد العام للعمال الجزائريين و مختلف هيئاته، صرح السيد سيدي سعيد أمام املسؤولين 

  منخرط ضمن منظمتنا النقابية".  مليون  2ر9  ية شهر سبتمبرالنقابيين "لقد سجلنا إلى غا

الديمقراطية و النضال النقابي اللذين يشكلن أساس كل العمل الواجب القيام به   ودعا في هذا السياق، إلى"صون 

  أحيانا "صعوبات"، على حد تعبيره.  لنيل الحقوق حتى و ان كان العمال يواجهون 

ابي يقوم أساسا على احترام املشوار النضالي والتفاني و اإلخلص من خلل اختيار النقابيين ويرى أن نجاح العمل النق

  عن طريق صناديق االقتراع بكل ديمقراطية، مشيرا في هذا الصدد أنه " يجب نبذ املحاباة واملحسوبية والتجاوزات".

الحركة الوطنية، قال نفس املسؤول أن  وبخصوص تاريخ االتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يستمد جذوره من

 االتحاد تولى منذ تأسيسه مهمتين هما الدفاع عن مصالح العمال و عن املصالح العليا لألمة.

وفيما يتعلق باملعهد الوطني للدراسات في البحث النقابي بالعاشور، أوضح سيدي السعيد أن املعهد سمح خلل 

 باملئة مختصون في مجال تكوين املرأة العاملة. 45بينهم نقابي من  200000السنوات العشر األخيرة بتكوين 

وسمحت هاته العناصر للتحاد العام للعمال الجزائريين بان يكون في طليعة مختلف النضاالت النقابية و حاضرا على 

 ه.لالجبهة االجتماعية و في املجتمع املدني من خلل تغليب الحوار والتشاور لتحقيق مكاسب العمالي على حد قو 

من جهة أخرى، صادق قادة االتحاد العام للعمال الجزائريين باإلجماع على مذكرة خاصة من أجل تأسيس " الجبهة 

الشعبية" من خلل دعم "مواصلة انجازات املجاهد عبد العزيز بوتفليقة الذي حقق و ال يزال يحقق تقدما معتبرا سواء 

 وريا".كان اقتصاديا أو اجتماعيا أو ديمقراطيا او جمه

وقد أبدى االتحاد "انضمامه لنداء رئيس الجمهورية الداعي إلى بناء+ الجبهة الشعبية املتينة+ ملواجهة كل املناورات 

استقرار صفوفنا من خلل تأويلت خاطئة أو معارضة لتعاليم ديننا و كذا التصدي   السياسوية و محاوالت زعزعة

 خدرات"، حسبما جاء في املذكرة الخاصة.بشكل تام لجميع الظواهر خاصة الفساد و امل

وقد وجه أصابع االتهام ألولئك الذين يريدون زرع " البلبلة" في صفوف االتحاد العام للعمال الجزائريين من خلل 

سيحال على التقاعد مشيرا إلى أنه ال يخفي شيئا عن مرضه وإصابته بسرطان   التهجم اوال على شخصه و القول بأنه

 يقوم بمعالجته حاليا.

ضح قائل "يقولون أنني سأحال على التقاعد وإنني مغادر و مريض. نعم إنني مريض وهذا ليس عيبا في هذا السياق، أو 

 بمعالجته".  وإنني أعاني من سرطان أقوم حاليا

وبخصوص انجازات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة السيما املصالحة الوطنية و التسديد املسبق للديون 

عيدا وطنياي أكد سيدي السعيد أنها سمحت للجزائر بالعيش في سلم   ة و تكريس ينايرالخارجية و ترسيم االمازيغي

 واستقرار.

  

 

 


