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  الفتتاحيةا
 بمنح املؤسسات الوطنية األولوية في املناقصات

 )املساء(الطاقات املتجددة بحاجة لنسيج صناعي مدعم بخبرة

س نادي "انرجيا" التابع ملنتدى رؤساء املؤسسات، أن تطوير مجال إنتاج أكد السيد عبد الصمد صالح الدين، رئي

واستغالل الطاقات املتجددة بالجزائر، يحتاج إلى توفر سوق واعدة بوجود مشاريع تشجع املتعاملين في املجال على 

ملتجددة اع الطاقات ااالستثمار وتطوير نشاطهم. داعيا السلطات إلى منح األولوية للمؤسسات الوطنية الناشطة في قط

 .واأللواح الشمسية في املناقصات التي تخص املشاريع التي تحضر لها الحكومة والتي سيتم اإلعالن عنها قريبا

أفاد السيد عبد الصمد، في تصريح للصحافة على هامش الندوة الصحفية التي نظمها نادي "انرجيا" الذي يضم رؤساء 

س، بمنتدى جريدة املجاهد للحديث عن صالون "إيرا" للطاقات املتجددة، أن مؤسسات متعاملة في قطاع الطاقة أم

النهوض بقطاع هذه الطاقات البديلة بالجزائر يحتاج إلى مبادرات ملموسة ترافق اإلرادة التي عبرت عنها السلطات 

 قتصاد الطاقاتالعمومية في عدة مناسبات بهدف تشجيع استغالل هذه الطاقات للتقليل من فاتورة الكهرباء وا

 .الكالسيكية

وأشار املتحدث إلى أنه بالرغم من وجود عدة مؤسسات تتعامل حاليا في مجال صناعة األلواح الشمسية فان هذا 

املجال ال يزال متأخرا بسبب نقص االستثمارات وغياب سوق فعلية تمكن املستثمرين من تسويق منتوجاتهم وخدماتهم. 

مجال الطاقات البديلة والنظيفة يتطلب ضرورة وجود نسيج صناعي محلي مدعم بخبرة  مؤكدا أن تطوير االستثمار في

دولية من شأنها تعزيز القدرة الوطنية في مجال الطاقات املتجددة وتثبيتها بشكل دائم، مع تعزيز القدرة الجزائرية على 

 .ع املتعاملين الوطنييناالستقطاب في هذا املجال بالنسبة للمتعاملين األجانب املهتمين بالشراكة م

ودعا السيد عبد الصمد، إلى فتح املجال أمام املؤسسات الوطنية القتحام هذه السوق بمنحها األولوية في املشاركة في 

ميغاواط من  150املناقصات التي تخص مشاريع الطاقات املتجددة انطالقا من املناقصة املتعلقة بمشروع إنجاز 

 .بع لوزارة الطاقة والذي من املنطلق أن ينطلق في األسابيع املقبلةالكهرباء بهذه الطاقة التا

كما طالب املتحدث بفتح األبواب أمام املؤسسات الوطنية أيضا في املشروع الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية والجماعات 

املنتظر  املشروع الذي من املحلية والخاص بتزويد املدارس واملساجد وبعض باملرافق بالطاقات املتجددة، باإلضافة إلى

 .أن تطلقه وزارة البيئة والطاقات املتجددة لتزويد املنازل بالكهرباء املولدة من هذه الطاقات

كما أضاف املتحدث أن هذا املجال ال يزال يحتاج إلى الخبرة نظرا لحداثته للتمكن من انجاز مشاريع ناجحة باستغالل 

وفر عليها الجزائر التي تحتل املرتبة الثانية عامليا بعد املكسيك فيما يخص الطاقة اإلمكانيات الطبيعية الهائلة التي تت

الشمسية، والتي ال زالت غير مستغلة بالرغم من أن الطلب موجود خاصة في قطاع السكن، حيث يمكن تزويد السكنات 

 .الجديدة املوجودة حاليا في طور اإلنجاز بهذه الطاقة

الصمد، على ضرورة التفكير في كيفية االستجابة للطلب املتزايد على الطاقة الكهربائية في  وفي السياق ألح السيد عبد

السنوات املقبلة مع الحفاظ على حجم صادرات الجزائر. مشيرا إلى أن تطوير االستثمار في الطاقات املتجددة هو الحل 

يما يخص تأخر استغالل هذا املجال فذكر البديل لالستجابة للطلب الداخلي املتزايد والحفاظ على الصادرات. وف

املختص بتخوف بعض رجال األعمال من اقتحام السوق ملا يتطلبه االستثمار من أموال باهظة. مشيرا إلى أن سعر 

مرات خالل العشر سنوات األخيرة، باإلضافة إلى ارتفاع تكاليف التخزين حيث  10اللوحات الشمسية مثال عرف زيادة بـ

 .اريات جد مرتفعيبقى سعر البط
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" الذي ينظم 2018وصرح املتحدث أن الصالون الدولي للطاقات املتجددة، الطاقات النظيفة، والتنمية املستدامة "ايرا 

أكتوبر املقبل بوهران سيكون فرصة للخروج باقتراحات وتوصية من شأنها تطوير مجال استغالل  17إلى  15ما بين 

 .الطاقات املتجددة

جنسية مختلفة فرصة إلبراز التقدم  21مؤسسة وطنية وأجنبية من  150الذي ستشارك فيه حوالي  وسيكون الصالون 

الحاصل في مجال تنمية الطاقات املتجددة في إطار الجهاز القانوني والتحفيزي الذي كرس لها، بهدف االستجابة للمطالبة 

 .بوضع نسيج صناعي محلي

تتعلق بمجال الطاقات املتجددة والتقدم املسجل على املستوى  وسيعرف الصالون تنشيط عدة ندوات ومحاضرات

 .الدولي، لالستفادة من خبرة األجانب في املجال

وإلى جانب الطاقات املتجددة سيخصص الصالون هامشا للجوانب املرتبطة بالحفاظ على املوارد الطبيعية مثل 

 .ياه القذرة بعد تطهيرها وأيضا تثمين النفاياتاالقتصاد في استعمال الطاقة تسير املياه، إعادة استعمال امل
 

 

 

 

 )واج(  الرئيس بوتفليقة يستقبل املستشارة األملانية

استقبل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم االثنين بالجزائر العاصمة، املستشارة األملانية أنجيال ميركل التي 

 تقوم بزيارة رسمية الى الجزائر.

الخارجية، عبد القادر مساهل و وزير الداخلية و  ووزير الشؤونبحضور الوزير األول أحمد أويحيى وجرى اللقاء 

 ووزير الصناعة و املناجم، يوسف يوسفي. بدوي  الدينالجماعات املحلية و تهيئة االقليم، نور 

وى تشاور الثنائي رفيع املستوكانت رئاسة الجمهورية قد أوضحت أن زيارة السيدة ميركل الى الجزائر تندرج في إطار ال

عتبرا الفيدرالية التي تشهد تطورا م وجمهورية أملانيابين الجزائر  القائمة والتعاون حيث تأتي "لتعزيز عالقات الصداقة 

 لكال البلدين". السامين املسؤولينفي كافة املجاالت اذ تجسدت أساسا في عديد الزيارات املتبادلة بين 

كير القائم والتف التشاور -البلدينعلى املستوى الرفيع لكال -سيكون "فرصة جديدة حتى يتواصل  كما أن لقاء القمة هذا

تجارية و السياس ي الثنائي والتركيز على إقامة شراكة ثنائية اقتصادية  الحوار  ترقيةمنذ زمن طويل بين البلدين حول 

 الفترة املقبلة". وتتعمق خاللستتوسع  هامة

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

األوسط ويواصالن التشاور حول املسائل  وكذا الشرق الساحل  منطقة وفيالغربية والوضع في مالي  وقضية الصحراء

 للحدود". واإلرهاب العابر الشاملة على غرار الهجرة 

 يارة رسمية الى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.وتقوم السيدة ميركل بز 

 

 )واج(  أويحيى يتحادث مع ميركل

 

تحادث الوزير األول، احمد أويحيى، اليوم االثنين بالجزائر، مع مستشارة جمهورية أملانيا الفيدرالية، السيدة 

 ميركل .  أنجيال

ارجية، عبد القادر مساهل و وزير الداخلية و الجماعات املحلية وتهيئة وقد جرى اللقاء بحضور وزير الشؤون الخ

الصناعة و املناجم، يوسف يوسفي و أعضاء من الوفد املرافق للمستشارة   اإلقليم، نور الدين بدوي إضافة إلى وزير

  االملانية.
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 د العزيز بوتفليقة.وشرعت السيدة ميركل في زيارة رسمية الى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية، عب

وتندرج زيارة املستشارة االملانية الى الجزائر في اطار التشاور الثنائي رفيع املستوى حيث تأتي لتعزيز عالقات الصداقة و 

أملانيا التي تشهد تطورا معتبرا في كافة املجاالت اذ تجسدت أساسا في عديد الزيارات   التعاون القائمة بين الجزائر و

 ين املسؤولين السامين لكال البلديناملتبادلة ب

 
 

 ( )واج(التعاون الجزائري األملاني: عشرون ملف شراكة محل محادثات )أويحيى

شراكة في املجال  ملف 20أكد الوزير األول أحمد أويحيى اليوم االثنين بالجزائر العاصمة، أن ما يقارب 

 وأملانيا "محل محادثات" حاليا.  االقتصادي بين الجزائر

خالل ندوة صحفية نشطها مناصفة مع املستشارة األملانية، أنجيال ميركل، التي تقوم بزيارة رسمية الى و 

تجسيد عدد كبير من ملفات الشراكة محل   الجزائر، قال السيد أويحيى أن "البلدين عازمان على

 محادثات".

كار"، رية التي تعرف "بعض االحتوفي رده على سؤال يتعلق باإلسهام "الضئيل" ألملانيا في السوق الجزائ 

ذلك، "متواجد جدا" بالجزائر رافضا وجود أي   أشار الوزير األول الى أن هذا البلد األوروبي، على عكس

 نوع من االحتكار من بلدان أخرى.

ر ماليير دوال  4وتابع يقول أن أملانيا هي الشريك الثالث للجزائر وأن املبادالت التجارية بين البلدين تناهز 

    سنويا.

وعلى صعيد االستثمار كشف الوزير األول أن أملانيا ساهمت في بعث الصناعة امليكانيكية في الجزائر، 

 كبرى في تجسيد مشاريع بناء املركبات الخفيفة  مذكرا أن العشرية األخيرة شهدت مشاركة شركات أملانية

 والثقيلة في مختلف مناطق الوطن.

ندوة الصحفية أن جلسة العمل مع املستشارة األملانية مكنت الطرفين من وكان قد أشار في بداية ال

االقتصادي"، موضحا أنه يوجد أكثر من عشرين   "ابداء ارادة قوية واملض ي قدما السيما في مجال التعاون 

 شراكة تم تجسيدها وسنقوم بأخرى".

 اونهما االقتصادي.وأكد أن حكومتي البلدين "عازمتان"على مرافقة الحركية التي تطبع تع

 

 ()واجالجزائر  وزير االقتصاد اإلماراتي يثمن املؤهالت االقتصادية والسياحية التي تحظى بها

 

املنصوري اليوم االثنين بالجزائر العاصمة املؤهالت االقتصادية و   ثمن وزير االقتصاد اإلماراتي سلطان بن سعيد

جعا البلدين الذي شهد ترا  أمله في مراجعة حجم التبادل التجاري بين تتوفر عليها الجزائر، معربا عن  السياحية التي

   في اآلونة األخيرة.

، أكد الوزير اإلماراتي أن الجزائر "تملك و بشهادة الجميع 14اإلماراتية الـ -وفي افتتاح أشغال اللجنة املشتركة الجزائرية

ال ية كالتنوع االقتصادي واملوارد الطبيعية املختلفة، فضعلى عدة عوامل استراتيج  فرصة كبيرة للتطور نتيجة توفرها

 عن موقعها الجغرافي السياحي الذي يعد استراتيجيا بامتياز".
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سبيل تنويع اقتصادها، مذكرا في   ومن شأن ذلك يضيف السيد املنصوري، أن يساعد الجزائر في مواصلة جهودها في

هذا الهدف الذي تجسد من خالل انتقال نسبة تبعيتها للمحروقات هذا الصدد بأن بالده كانت قد وضعت نصب أعينها 

 باملائة مؤخرا. 29  باملائة إلى 90من 

وعلى صعيد آخر، دعا وزير االقتصاد اإلماراتي إلى ضرورة مراجعة حجم التبادالت التجارية بين البلدين التي شهدت 

 ".2017ون دوالر سنة ملي 596يقارب   إلى ما 2014مليون دوالر في  913تراجعا "من 

وفي سياق موازي، تطرق السيد املنصوري إلى املؤهالت التي يتوفر عليها الجانبان في قطاع السياحة، مشيرا إلى أن السنة 

ألف سائح جزائري زاروا دولة اإلمارات" و هو الرقم الذي تطمح بالده  70"نحو   املنصرمة كانت قد عرفت إحصاء

 رفعه.  إلى

 
 لجزائر حريصة على إضفاء فعالية أكبر على الشراكة الثنائية مع اإلمارات إقرأ أيضا: ا

وفي مجال العلوم و التكنولوجيا، ركز الوزير اإلماراتي على األهمية التي يكتسيها االقتصاد املعرفي القائم على عنصر 

فضاء آخرا للتعاون الثنائي خاصة في قطاعات التعدين و املياه و الصحة واألبحاث   تكار، و هو املجال الذي قد يشكلاالب

 الفضائية.

البلدين فيما يتعلق بسياساتهما   أما على الصعيد السياس ي، فقد سجل املسؤول اإلماراتي "التقارب" الحاصل بين

القضايا الفلسطينية والليبية والسورية، و هو التوافق الذي أكد   فيما يخصالخارجية تجاه املنظومة العربية، خاصة 

 إلى املزيد منه خاصة في ظل التحديات املطروحة على الساحة اإلقليمية و الدولية.  أن بالده تتطلع

و التضامن  تعاون كما ذكر أيضا بسياسة بالده املرتكزة على "إرساء و تنسيق دعائم العمل العربي املشترك القائم على ال

 الشؤون الداخلية للدول األخرى".  و االحترام و االبتعاد عن التدخل في

ا الجزائر التي تحظى باالستقرار و التعلم منه  وفي هذا الشأن، قال الوزير اإلماراتي بأن بالده "تتطلع الى التنسيق مع

"تسخير األدوات الدبلوماسية لخدمة تمكنت من رفعها"، داعيا إلى   خاصة و أنها قد مرت بتحديات كبيرة

 املشتركة بين الدولتين على املستويات االقتصادية و السياسية و الثقافية".  املصالح

كما طلب من الجزائر دعم بالده في ترشحها على مستوى املؤسسات الدولية على غرار بعض هياكل األمم املتحدة و 

 املنظمة العاملية للطيران املدني.

اإلماراتية: نحو تعزيز وتوسيع التعاون االقتصادي في عدة -ملشتركة الجزائريةاللجنة ا 

 )واج(  مجاالت

اإلماراتية دفعا جديدا خالل الفترة املقبلة حيث ينتظر التوقيع على العديد من اتفاقيات -ستعرف العالقات الجزائرية

سبتمبر  18و  17يومي   اإلماراتية املقررة-جزائريةللجنة املشتركة ال 14بين البلدين، خالل أشغال الدورة ال  التعاون 

 الجاري بالجزائر.

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

 صاد لدولة اإلماراتكل من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ووزير االقت  وسيترأس ابتداءا من يوم غد االثنين

 املنصوري،أشغال الدورة.  العربية املتحدة املهندس سلطان بن سعيد

وينتظر بحث فرص تكثيف وتوسيع عالقات التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما املشتركة في ظل توجيهات قائدي 

يد عربية املتحدة، الشيخ خليفة بن زاالبلدين، رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و رئيس دولة اإلمارات ال

 آل نهيان.

http://www.aps.dz/ar/economie/60450-2018-09-17-11-41-00
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املدى املتوسط بحسب مسؤولي البلدين،   مليار دوالر على 20وتستهدف الجزائر واإلمارات رفع قيمة استثماراتها إلى حدود 

ريقيا فواستغالل الفرص املتاحة للبلدين في مجال التصدير بحيث يمكن للجزائر ان تكون جسرا لإلمارات املتحدة نحو ا

 وأوروبا وباملقابل تصبح اإلمارات جسرا للجزائر نحو أسواق أسيا.

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

 13خالل الدورة الاماراتية بالجزائر، وفق آخر االرقام املقدمة   مؤسسة15والتجارة والنقل واللوجيستيك وأكثر من 

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

امليكانيكية واملناولة في مجال السيارات   وتبدي الشركات االماراتية اهتماما بعدة فروع صناعية أهمها الصناعة

 الصيدالنية.  والطاقات املتجددة والصناعة

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

  تحقيق مشاريع تعود بالفائدة على كال الطرفين. 

  

  == كرونولوجيا متسارعة للتعاون==        

والنقل والتعليم العالي   يدلةتوجها جديدا نحو الصناعة والص 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   وثائق قانونية بين البلدين تتضمن عقد شراكة بين مجمع صيدال وشركة "جفار" في  عدة

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

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

 والبحث العلمي.

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

بقيمة مليار دوالر تجسيدا لهذا التوجه الجديد في االستثمارات   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

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

املنطقة الصناعية بالرويبة من طرف كل من املجمع األملاني دايملر )وهي الشركة   بنز في-المة ميرسيداسالثقيل من ع

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

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

ز بالرويبة بان-إلنتاج سيارات الوزن الثقيل لعالمة مرسيدس  امليكانيكية بالجزائر. و يتعلق األمر بالشركة الجزائرية

بانز و دوتز -مرسيدس  ية تيارت و الشركة الجزائرية إلنتاج محركاتإلنتاج سيارات نفس العالمة بوال   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  /السنة، وبتكلفة إنجاز بلغت

رايت تحت مسمى "إيمي  والصلب بعنابة  إماراتية إلنتاج الحديد-ء شركة مختلطة جزائريةإنشا  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
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واالماراتية للفضاء لتبادل الخبرات والتجارب   التين الجزائريةتم التوقيع على مذكرة تعاون بين الوك  2017وفي ابريل 

  املستوى التقني ودعم التكوين.  التقنية في هذا املجال، وتحسين

وفيما يخص قطاع الفالحة عرفت العالقات الجزائرية االماراتية توقيع بروتوكول اتفاق بين مجمع أغروديف والشركة 

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

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

مة على املنظ  ت والندواتبجامعات البلدين وتمكين طلبة ما بعد التدرج واألساتذة من املشاركة في مختلف امللتقيا

 مستوى الجامعات الجزائرية واالماراتية

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

ها على ر، يتم عرضتنفيذه، إلى جانب وضع برامج زيارات منظمة إلى الجزائ  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  ج الضريبي املوقعة فياالجراءات االدارية الخاصة بتطبيق معاهدة الغاء االزدوا  تتعلق بمذكرة تفاهم تخص  ،2013

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

مهمتها التكفل باالستثمارات الجزائرية   اماراتية ملتابعة االستثمار،-انشاء لجنة مشتركة جزائرية  2012تم في   كما

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

 .2014انشاء اللجنة املشتركة للتعاون بين الجزائر ودولة اإلمارات سنة 

 مليار اورو قيمة املبادالت التجارية بين البلدين== 2  ==    

 2009الجزائر واإلمارات خالل الفترة املمتدة من وحسب ارقام رسمية، تقدر قيمة املبادالت التجارية بين  

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 -  ائريةللجنة املختلطة الجز  14ويتطلع مسؤولو البلدين خالل الدورة ال 

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

 اتفاقية ومذكرة في شتى املجاالت.

 

 :آالف تحليل يومي للمياه .. نسيب 3

ة أجهزة للتنبؤ بالفيضانات في الوال   )الشروق أونالين(يات الطوفانية

 

سليمة وصالحة “ 48أكد وزير املوارد املائية حسين نسيب أن املياه التي توزع في كافة حنفيات الواليات الجزائرية الـ

تحليل يومي  2000، مشيرا إلى وجود نحو ”للشرب، ألن املاء هو املادة الغذائية األكثر خضوعا للرقابة وملعايير الجودة

تحليل آخر تتعلق باملقاييس الفيزيائية والكيميائية والبكتيرية للمياه،  1000أكد من وجود مادة الكلور فيها وقرابة للت

 .وهو ما تسهر عليه شبكة وطنية من املخابر الجهوية واملركزية

ات ز عدد من الواليوكشف الوزير، خالل نزوله، اإلثنين، ضيفا على فوروم اإلذاعة الجزائرية، أن قطاعه باشر في تجهي

عرف بالفيضانات ونسب هامة من تساقط األمطار بعتاد تقني جديد، يعمل على قياس حجم سيالن املياه في 
ُ
التي ت

األودية مع إرسال املعطيات بطريقة آنية واإلنذار في حال تجاوز املستوى الطبيعي وهو ما يسمح بإطالق مخططات 
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والية أخرى من  28ى أن التجربة األولى تشمل ثالث واليات ويتم العمل حاليا مع النجدة مع الجماعات املحلية، مشيرا إل

 .أجل إنشاء شبكة وطنية لقياس السيالن والتنبؤ بالفيضانات

باملائة،  30وعن تجديد الشبكة املهترئة للقنوات الناقلة للمياه الشروب للتقليص من نسبة التسرب التي وصلت إلى 

كلم في السنة، وأن الهدف هو تخفيض نسب التسرب في قنوات  2000منذ سنوات بمعدل  قال نسيب أن العمل قائم

 .باملائة 20املياه الشروب إلى ما دون 

عمليات تحويل  10وبخصوص تزويد الواليات الداخلية بمياه السدود، قال الوزير أن العمل جار على مراحل، وذكر 

 600من أجل تجسيد  2000مليار دينار منذ عام  200اتيجيتها قرابة للمياه، مؤكدا أن الدولة قد سخرت لتجسيد إستر 

سدا، ومحطات تحلية البحر، باإلضافة إلى حفر اآلالف من اآلبار وإعادة تهيئة شبكات  36مشروع، على رأسها تسلم 

 .قنوات املياه، مع إنشاء محطات معالجة املياه وحماية الوديان
 

 

 

 لتقاعد من العجزأعلن عن إجراءات لحماية صندوق ا

 )الشروق أونالين(زمالي: استرجاع أموال األدوية املستهلكة بطريقة غير شرعية 

  

دعا وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي، مراد زمالي، األحد، الشباب حاملي الشهادات الجامعية إلى الولوج في 

 يالت واملزايا التي تقدمها لهم الدولة املتمثلة فيعالم املقاولتية عن طريق خلق مؤسسات مصغرة واغتنام فرصة التسه

أجهزة الدعم من أجل إنجاز مشاريعهم االقتصادية وذلك في إطار سياسة الدولة املبنية على التكفل التام بأبنائها بغرض 

 .إنشاء مؤسساتهم واالعتماد على النفس في تحقيق رغباتهم واملساهمة الفعالة في مجال التنمية االقتصادية

وقال زمالي على هامش زيارة العمل والتفقد التي قام بها إلى والية غليزان، إن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، 

 .ساهمت منذ إنشائها في استحداث آالف املؤسسات املصغرة عبر ربوع الوطن

عيش الذي قال بشأنه إنه ي كما تحدث الوزير عن بعض القضايا املتعلقة بقطاعه، منها ملف الصندوق الوطني للتقاعد

وضعية صعبة نظرا إلى الظروف التي عرفها هذا امللف مؤخرا املتمثل في العجز الذي سجله في ما يخص نسبة مصاريف 

األداءات، مضيفا أن الدولة ستقوم بجملة من اإلجراءات االستعجالية الهدف منها هو تقليص نسبة العجز املالي 

 .املسجل

ل املرضية، فذكر الوزير أنها كلفت صناديق الضمان االجتماعي ماليير الدينارات خالل السداس ي أما في ما يخص العط 

، مشيرا إلى أن آالف بطاقات الشفاء عرفت تجاوزات خطيرة بسبب التحايل في استعمالها في غير إطارها 2018األول من 

تربط هؤالء الشركاء بالصندوق، ودعا  الصحيح، موضحا أن مثل هذه املمارسات تعد خرقا لقواعد الشراكة التي

املؤمنين اجتماعيا إلى التقيد بما هو مدون ببطاقة الشفاء التي تشير إلى أن هذه البطاقة شخصية يجب تقديمها لزوما 

 .لدى مصالح الضمان االجتماعي ومهنيي الصحة

 

 :"غالبية ودياننا تحتضن مشاريع سكنية .. شلغوم لـ"الشروق

 بفيضانات وديانها في الجزائر بلدية مهددة  700

شلغوم   معبد الكري كشف خبير الهندسة املقاومة للزالزل والكوارث الطبيعية والصناعية ورئيس نادي املخاطر الكبرى،

أن نصف بلديات الوطن مهددة بفيضانات ُمستقبال، في حال تواصلت عملية البناء العشوائي وعدم التقّيد بدراسات 

 .“ النائمة” مشاريع سكنّية على ضفاف الوديان  وقائية أثناء تشييد
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أن الخبراء في الجزائر لطاملا حذروا من السياسة العمرانية خالل السنوات األخيرة، ” الشروق” وأكد شلغوم في اتصال مع 

رنا من خطر حدوث فيضانات ناجمة عن نشاط عدد من الوديان الواقعة بوسط وشرق وغرب البالد، “حيث قال 
ّ
حذ

 100ي تشهد توسعا عمرانيا على ضفافها، وطالبنا بهدم كل هذه السكنات، ألن الوديان تعود للنشاط ولو بعد والت

 .”سنة

د الخبير الذي وصف الفيضانات بالكارثة األخطر من الّزالزل، أنه من بين 
ّ
منها مهددة  700بلدية عبر الوطن  1541وأك

ة ومع ذلك لم تتخذ السلطات سياسة وقائي“ضانات في سنوات خلت بفيضان أوديتها، وغالبية هذه البلديات شهدت في

 .حسب تعبيره” إلى اليوم

، تسببت الوديان في فيضانات عارمة بالجزائر، ألن كثيرا من 2001و 1994 1984و 1973و 1969فعلى مدى سنوات 

سيلة، أقص ى امل بشار، املدية، تنة،با برج بوعريريج، سيدي بلعباس، عين الدفلى، الواليات تقطعها وديان على غرار والية

 .العاصمة والجزائر الجنوب مثل تمنراست وعين قزام،

وادي قريش ما زال “والخطر األكبر، حسب شلغوم موجود في الجزائر العاصمة والتي تحتضن عدة وديان، حيث قال 

لحراش، السمار، الحميز، بني مصدر خطر، ومثله وديان فريفا لون، بوفريزي، وادي سيدي مجبر، وادي حيدرة، وادي ا

 .”جبل بوزريعة تصب فيه أربعة وديان واد زواوة، وادي الشراقة، مسوس،

يدي أما منطقة س”. بنيت داخلها وليس على ضفافها فقط“والخطير، أن جميع وديان العاصمة تحتضن مشاريع سكنية 

قرابة  ملعايير الدولية تشترط إبعاد البناياتعبد هللا، حسبه، فبعض شققها تقع مباشرة في منطقة زلزالية، رغم أن ا

 .كلم عن منطقة الزالزل  10

أنه على الدولة أن تأخذ بعين االعتبار املخاطر وطرق الوقاية قبل تشييد  وللتحكم في خطر الفيضانات، يؤكد الخبير

دية بصفة تنظيف األو مشاريع تنموية، ويتم ذلك باستشارة مختصين وخبراء، مع تنصيب هيئات ومؤسسات تتولى مهمة 

متر عن املجرى، مع ضرورة إعداد كل بلدية خارطة  500دورية. مع االبتعاد عن التشييد على ضفاف الوديان بمسافة 

 .مخاطر ملحيطها

ساعة املاضية بمناطق الشرق والغرب، أّدى لفيضانات خلفت قتيال وعدة  72التهاطل الكثيف لألمطار خالل  ُيشار، أن

بعد ما اجتاحت  سة وخسائر مادية كبيرة، وعزل عدة أحياء وانقطاع للطرق بمدينة سيدي بلعباس،جرحى بوالية تب

إلنقاذ بعض  األمطار مقرات مؤسسات عمومية ومنازل ملواطنين، وهو ما دفع بالحماية املدنية إلى استنفار أعوانها

 .العالقين وتقديم يد املساعدة ملن غمرت منازلهم املياه
 

 :«النهار»م مصنع الحديد ببالرة يكشف لـنائب مدير عا

كشف نائب مدير عام مصنع الحديد والصلب بالقطب الصناعي بالرة بامليلية في جيجل، شايب الس ي سفيان، في حديث 

من املئة، بعد تسلم  80دخول املشروع في مرحلته النهائية من األشغال التي وصلت نسبتها إلى    ، عن«النهار»خص به 

 .تصفية املياه والطاقة الكهربائية، باإلضافة إلى مختلف وحدات اإلنتاج ت كوحدتيأهم الوحدا

عامل يشرفون  500كما صرح أن عملية تقدم أشغال مصنع الحديد وانطالقه في اإلنتاج سيسمح بتوظيف ما يزيد عن 

 .مليون طن سنويا من مادة الحديد 1.5على إنتاج ما يقارب 

سيسمح   ذا املشروع االقتصادي الهام سيغطي السوق الوطنية بمادة الحديد، والذيوأشار ذات املتحدث إلى أن ه

 .بتصدير منتوج محلي ذي نوعية رفيعة بمعايير عاملية
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 املركزية النقابية ما زالت تدرس التقرير التمهيدي

 )املحور اليومي(مرسوم رئاس ي سيصدر لتحديد قائمة املهن الشاقة

 نفط، املناجم، الورشات، أصحاب املداومات الليلية واإلدارات... شاقة لكن بدرجاتمهن ال  :املحور تاقجوت لـ

الشاقة باملركزية النقابية، رئيس الفدرالية الوطنية لعمال النسيج  املهن قائمة لدراسة التقنية أوضح عضو اللجنة 

عد يستفيد أصحابها استثناء من التقا والجلود، عمار تاقجوت، أّن اللجنة أكملت تقريرها التمهيدي الخاص باملهن التي

مه للحكومة
ّ
 .النسبي، في حين ما زالت لم تستكمل تقريرها النهائي الذي ستسل

 مل،الع طّب  في مختصين أطباء عشرة من أزيد من املكونة اللجنة إّن  ،املحور اليومي  قال عمار تاقجوت، في تصريح لـ

مت معلومات من طرف كل االتحاديات التا
ّ
بعة للمركزية النقابية، من أجل تحديد املهن التي تعتبر شاقة من قد تسل

 انتظار  في استكمل قد التمهيدي التقرير  أن محّدثنا وأبرز  الناحية الصحية وتتيح لهم االستفادة من التقاعد النسبي.

النقابية  ا تقوم به املركزيةاالنتهاء من إعداد التقرير النهائي الذي سوف يتّم تسليمه للحكومة. وتابع تاقجوت يقول إّن م

 .مجّرد اقتراح لتبقى الحكومة هي املخّولة بتحديد هذه املهن الشاقة

وذكر تاقجوت أن دراسة امللف استغرقت قرابة سنتين بسبب الظروف التي أحاطت به وتعقد وضعية بعض القطاعات 

فئة أخرى، وهو ما تطلب التدرج في  وخصوصية كل مهنة، حيث كان ينبغي منذ البداية عدم ظلم أي فئة على حساب

 .نسبة االقتطاع لكل مهنة حسب الظروف املحيطة بها

اجتماعا لدراسة قائمة املهن الشاقة، إذ تجتمع اللجنة كل يوم إثنين باملركزية  90وأضاف محدثنا أنه تم تنظيم قرابة 

اء بالعمل تحت درجة حرارة شديدة جدا وفي الصحر النقابية، وتم التمييز بين املهن الشاقة جدا، وهي التي يتميز أصحابها 

والورشات والعمل في الليل وتحت اإلشعاعات أو املعرض أصحابها للمرض أو املوت وحوادث العمل، ويستفيد هؤالء 

للمرأة، وذكر مثاال هنا بعمال الحجارة وقواعد  50للرجال والـ  55سنوات بإمكانية التقاعد في سن الـ  5من اقتطاع 

الثاني بأصحاب املهن األقل إرهاقا، رغم وصفها باملهن الشاقة، حيث يكون الضرر نفسيا  الصنف يتعلق حين في ط.النف

 4نسبة اقتطاع السنوات في التقاعد املسبق بين سنة و وتتدرج ومعنويا أكثر منه جسديا، ويتعلق األمر بعمال اإلدارات.

 .سنوات حسب ممثل املركزية النقابية

على أن القائمة قد شهدت االستعانة في إنجازها بخبراء دوليين وأطباء في العمل، وسيتم تسليمها  وشدد تاقجوت

للحكومة ممثلة في وزارة العمل والشغل والضمان االجتماعي بعد إعادة تمحيصها، ليتم إصدار مرسوم رئاس ي ملحق 

 .يحدد أصحاب املهن الشاقة وامتيازاتهم

القائمة النهائية للمهن الشاقة، ألنها لن ترض ي عمال جميع القطاعات، والفصل  وتتخوف السلطات من اإلفراج عن

فيها حاليا سيفتح على الوزارة والسلطات العمومية جبهة أخرى من الغليان والتوتر، بعد أن نجحت بشق األنفس في 

فها قرار إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط ا
ّ
 .لسنإخماد نار اإلضرابات واالحتجاجات التي خل

 
 

 بنوك ومالية/تأمينات 
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  تعاون وشراكة
 

 

 )واج(الجزائر حريصة على إضفاء فعالية أكبر على الشراكة الثنائية مع اإلمارات 

أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، يوم االثنين بالجزائر العاصمة، "حرص" الجزائر على إضفاء فعالية 

معها مع اإلمارات العربية املتحدة حتى يكون في مستوى جودة العالقات الثنائية التي أكبر على العمل املشترك الذي يج

 تجمع بين الطرفين.

، رفقة وزير االقتصاد اإلماراتي 14اإلمارتية في طبعتها الـ-و خالل إشرافه على افتتاح أشغال اللجنة املشتركة الجزائرية

دة املشتركة لقائدي البلدين، في تدعيم العالقات الثنائية و سلطان بن سعيد املنصوري، سجل السيد مساهل "اإلرا

 إعطائها دفعا جديدا و االرتقاء بها إلى أعلى املراتب.

و من هذا املنطلق، يشكل اجتماع هذه اللجنة "فرصة مواتية، ستسمح بإجراء تقييم شامل و دقيق ملسار التعاون و 

 "، يقول السيد مساهل.2016ها األخير سنة الوقوف على حصيلة التوصيات التي صدرت عن اجتماع

كما سيعكف الطرفان في ذات اإلطار، على النظر في األسباب التي حالت دون تنفيذ بعض هذه التوصيات، باإلضافة 

إلى دراسة فتح آفاق جديدة لهذا التعاون، يضيف رئيس الدبلوماسية الجزائرية الذي أعرب عن ارتياحه لـ"جودة" 

جزائر و اإلمارات و التي يتطلع الجانبان إلى"تنويعها حتى تشمل شتى القطاعات"، مع "تعزيز التعاون العالقات بين ال

القائم بخطوات عملية تسمح باستغالل الفرص املتاحة و االمكانيات املتوفرة املساعدة على رفع حجم التعاون 

 االقتصادي بينهما".

د أرضية خصبة لها ترتكز على الروابط األخوية "املتميزة" التي و حسب السيد مساهل، فإن هذه األهداف املسطرة تج

تجمع البلدين و التي "تتجلى بوضوح في االلتئام املنتظم للجنة املشتركة على أعلى املستويات، إلى جانب تسجيل عدة 

 مشاريع ضخمة في مجاالت املالية و الصناعة و السياحة".

األمام، دعا وزير الشؤون الخارجية إلى العمل على عقد الدورة األولى ملجلس  و بغية الدفع بشكل أفضل بهذا املسار إلى

اإلماراتي و الذي "ّسيمكن من دون شك من تعزيز العالقات االقتصادية و التجارية املباشرة بين -رجال األعمال الجزائري 

هما، إلى جانب الرفع من مستوى رجال األعمال في البلدين و التعرف عن كثب على الفرص االستثمارية املتوفرة لدي

 تبادالتهما التجارية إلى مستوى متانة عالقاتهما الثنائية".

و في هذه الخانة، يندرج حرص الجانب الجزائري على أن يضم الوفد الخاص به خبراء من مختلف القطاعات الوزارية 

و على رأسها املالية و الصناعة و األشغال التي "قطعت بمعية نظيرتها اإلماراتية، أشواطا متقدمة في مسار التعاون" 

العمومية و االتصاالت السلكية و الالسلكية، عالوة على السياحة و التعليم العالي و البحث العلمي و الشؤون الدينية و 

البيئة و غيرها، حيث من املنتظر، أن يترجم كل ذلك من خالل عدد من االتفاقيات و مذكرات التفاهم التي سيتمخض 

 ها هذا االجتماع الذي ستختتم أشغالها مساء اليوم.عن

و في السياق نفسه، شدد السيد مساهل على أنه يبقى من الضروري أن توجه الدورة الحالية للخروج بمقترحات "عملية 

للتعاون قابلة للتجسيد على املدى القريب" ضمن برنامج زمني يتضمن مختلف األنشطة و الفعاليات املدرجة في هذا 

 إلطار و هذا من أجل "إضفاء فعالية أكبر على العمل الثنائي املشترك" .ا
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 تجارة 
 

 

 
 

 يقظة 
 

 )واج(  شركة كوسيدار، الراعي الجديد لشبيبة القبائل موبليس: -املحترفة األولى  الرابطة

للموسم  ثنين اتفاقية رعايةموبليس وشركة كوسيدار، اليوم اال -أبرمت شبيبة القبائل، نادي الرابطة األولى لكرة القدم

 والذي " قد تمتد للمواسم الرياضية األخرى"، حسبما أعلنته الشركة الجزائرية. 2019 -2018الرياض ي 

وأبرمت االتفاقية ، بمركز التكوين التابع لكوسيدار بالرغاية )الجزائر العاصمة(، بين رئيس املدير العام لهذه املجموعة 

 ة الرياضية ، ذات األسهم ، شبيبة القبائل، شريف مالل.، لخضر رخروخ ورئيس الشرك

وأوضح بيان كوسيدار: " هذه االتفاقية ، تندرج في إطار املساعي التي شرعت فيها مجموعة كوسيدار في مجال دعم 

راحل م " تستهدف مرافقة شبيبة القبائل أثناء مشاركتها في  وترقية النشاطات الرياضية الوطنية"، مضيفا ان االتفاقية

 املنافسات الوطنية والدولية أو ببعث برامج التكوين الخاصة باآلمال".

بالتأكيد على ان " الطرفين عبرا عن رضاهما لهذه الشراكة وكلهما عزم على وضع كل الوسائل لتفعيلها ،   وختم البيان

 تألق شبيبة القبائل."خدمة للحركة الرياضية الوطنية مع انتهاج كل الطرق والسبل لتوسيع هذا التعاون و 

نقطة ، عقب فوزها العريض على  12الرابطة املحترفة األولى، برصيد   وتتصدر شبيبة القبائل مؤقتا ريادة بطولة

 (، امس األحد بملعب عمار حمادي ) بولوغين(، لحساب الجولة السادسة.0-5مولودية الجزائر )

 

 


