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  الفتتاحيةا

 (24)الجزائر الرئيس بوتفليقة يترأس اجتماعا ملجلس الوزراء هذا األربعاء   

الوزراء، يتضمن في جدول أعماله مناقشة  هذا األربعاء، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اجتماعا ملجلس يترأس

 .2019لسنة  املشروع التمهيدي لقانون املالية

لن يتضمن تغييرات كبيرة عما جاء به قانون املالية لسنة  2019انون املالية لـ وحسب مصادر مؤكدة فإن مشروع ق

2018. 

وأضافت ذات املصادر الى أنه سيتم النظر خالل هذا االجتماع في االرتفاع الكبير والحاد في ميزانية التوظيف العمومي 

  .لدى الدولة

 

 ينظم عشية افتتاح املعرض الدولي لتربية املواش ي والعتاد الفالحي

 )املساء( هولندي حول الفالحة بداية أكتوبر  -منتدى جزائري 

ـ الهولندي حول الفالحة يوم  السفير الهولندي بالجزائر روبرت فان امبدان، أمس، عن عقد املنتدى الجزائري  كشف

 للمعرض الدولي لتربية املواش ي والعتاد الفالحي الذي 18فعاليات الطبعة الـ السابع أكتوبر القادم، وذلك عشية افتتاح

 .اختيرت هذا العام هولندا كبلد شرفي فيه

ى املشرفة عل« ينوفا»بن سمان، رئيس منظمة فالحة  أمين وأوضح السفير الهولندي في ندوة صحفية عقدها رفقة

الجزائري ـ  ملجلس األعمال 2017هذا املنتدى يأتي بعد منح االعتماد الرسمي شهر سبتمبر  تنظيم املعرض، أن تنظيم

  .الهولندي

في هذه الطبعة بمثابة فرصة لتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين  وهو ما جعله يرى في اختيار بالده ضيف شرف

في مجال تربية املواش ي  املجال االقتصادي، حيث تعد هولندا واحدة من الدول التي تمتلك تجارب رائدة خاصة في

 20في هذا املجال. وأعلن في هذا السياق عن مشاركة حوالي  وتصدير الخضر والفواكه وتطبيق التكنولوجيات الحديثة

 على مي املخصص لهولندا، والذي سيشرفهذا الصالون عشرة منها تشارك في الجناح الرس مؤسسة هولندية في

  .األخرى التي يوفرها املعرض افتتاحه نائب وزير الزراعة الهولندي والبقية ستشارك عبر باقي األجنحة

 الهولندية واملؤسسات املشتركة الجزائرية الهولندية من خالل الجناح الرسمي وقال إن بالده قررت مرافقة املؤسسات

الهولندية في املجال الفالحي واملنتجات  ، حيث ستعرض هذه املؤسسات آخر املعارف والخبراتالذي سيحمل علم بالده

 .التكنولوجيات الحديث لتطوير هذا املجال الفالحية وكيفيات استخدام

 هولندية في الجزائر، على غرار املزرعتين النموذجيتين إلنتاج الحليب في وأشار السفير إلى عدة مشاريع واستثمارات

والتكوين بين جامعات بسكرة وورقلة  املة، ومشروع إنتاج البطاطا بالوادي إضافة إلى اتفاقيات في البحث العلميق

 ...والوادي وجامعة هولندية

اختيار هولند ضيف شرفي في هذه الطبعة لم يأت من العدم، بل  أن« اينوف»من جانبه أوضح رئيس منظمة فالحة 

 .للجزائر وة زراعية عظمى وشريكا وأحد كبار موردي بذور البطاطامنها أنها تعد ق لعدة اعتبارات

في املقدمة بالنسبة لصناعة التغذية األوروبية، خاصة في التصدير  وأضاف بن سمان، أن الزراعة الهولندية تعتبر 

طاعي كة في قاملشاريع املشتر  الخبرة اللوجستية، إضافة إلى أن البلدين يعمالن حاليا على تطوير العديد من ومجال

  .هولندا واحدة من أكبر ثالثة مصدرين للفاكهة والخضروات في العالم البستنة وإنتاج البيوت البالستيكية، كما تعتبر 
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 أكتوبر القادم، بقصر املعارض تحت 11إلى  8املواش ي والعتاد الفالحي من الـ للمعرض الدولي لتربية 18وتنظم الطبعة الـ

 24مؤسسة من  600بمشاركة حوالي  «ملواجهة تحدي األمن الغذائي والصحي املستدام من أجل زراعة ذكية،»شعار 

 للعرض. ويتخلل املعرض تنظيم أربع منتديات تتعلق باملنتدى الدولي ألف متر مربع مخصصة 30بلدا على مساحة 

كولوجية ختصة في الزراعة األيالجهات امل لأليكولوجية الزراعية والبيئة البستانية والتنمية املستدامة الذي سوف يجمع

ملناطق ا املنتجات الفالحية والسياحة الزراعية وتعزيز البيئة واملساحات الطبيعية في والزراعة العضوية، وغيرها من

  .والتحوالت الالزمة لضمان األمن الغذائي املستدام الحضرية وشبة الحضرية للتفاعل معا وتوقع اآلفاق واالبتكارات

 تطوير واستثمار قطاع الحليب، في حين سيعالج املنتدى الدولي في تربية دى الدولي للحليب ومشتقاتهوسيناقش املنت

للموارد السمكية، أما منتدى الخضر والفواكه  األسماك واملوارد املائية الفرص والتحديات التي تواجه اإلدارة الفّعالة

 للشركات املحلية في مجال التصدير، وتسليط الضوء على دور الخدمات اللوجستية فسيركز على نقاط القوة والضعف

 .والشهادات في تنمية الصادرات

أن هذه الطبعة ستكرس للتوصيات املنبثقة عن الجلسات الوطنية  يؤكد« اينوف»وهو ما جعل رئيس منظمة فالحة 

صاد الوطني الرامية لتنويع االقت ال في إطار إستراتيجيتهاوضعتها الحكومة ضمن أولوياتها لتطوير هذا املج للفالحة التي

 .خارج إطار املحروقات

 

 للرفع من التنافسية الصناعية

 )املساء( وزارة الصناعة تحضر إلستراتيجية وطنية لالبتكار 

البحث العلمي داخل املؤسسات  وزارة الصناعة واملناجم العتماد استرايتيجة وطنية لالبتكار بهدف تأطير  تحضر 

لبلوغ مستوى التنافسية، والرفع من الصادرات التعاون مع الجامعات  الصناعية، وحث الصناعيين على توطيد عالقات

  خارج الجزائرية

 من القوانين واملراسيم التنفيذية إلعطاء الصفة القانونية لالبتكار و  املحروقات، على أن يتم عّما قريب سن مجموعة

  .يةاالبتكار عبر مختلف األقطاب الصناع اإلبداع، وذلك على ضوء نتائج التحقيق امليداني الذي شرع فيه لقياس نسبة

دول أوروبية )فرنسا، إسبانيا وفنلدا(، تحت شعار  وبمناسبة اختتام مشروع التوأمة املؤسساتية بين الجزائر وثالث

اق الشراكة تنفيذ اتف ، واملجسد في إطار برنامج دعم«واملناجم في استراتيجيتها لإلبتكار الصناعي دعم وزارة الصناعة»

لوزارة الصناعة واملناجم، خير الدين مجوبي، أن املشروع الذي دام  الجزائر واإلتحاد األوروبي، كشف األمين العام بين

تهدف إلى   لالبتكار الصناعي سمح بالخروج بخطة عمل ميدانيا ملرافقة الوزارة في اعتماد استراتيجية وطنية شهرا، 24

 .م مستقبال على ولولج األسواق األوروبية واإلفريقيةالرفع من تنافسية الصناعيين، وهو ما يساعده

براءة  100كما أعرب مجوبي عن ارتياحه لتسجيل اهتمام الصناعيين بمجال البحث العلمي، وذلك بعد أن تم إحصاء 

الصناعية للرفع من  نجاعة جسور التواصل التي تمت إقامتها مؤخرا بين الجامعات واملؤسسات يؤكد  اختراع، وهو ما

 .السوق  دراتها اإلنتاجية مع إرفاق الباحثين لتلبية طلباتق

رغم تأخر اعتمادها بشكل قانوني، مع العلم أنه إلى  أما فيما يخص األقطاب الصناعية، فأشار األمين العام إلى أنه،

اطها نشأن  تنصيب إال قطب صناعي واحد متخصص في الصناعات الغذائية ملنطقة املتيجة، إال  غاية اليوم، لم يتم

 امليكانيكية الذي يتوزع على ثالث مناطق يبقى متواصال، مشيرا على سبيل املثال إلى قطب الصناعات

الصيدالنية بقسنطينة وقطب التجهيزات  ويضم الصناعيين من القطاعين العمومي والخاص، وقطب الصناعات

 ة طلبات السوق املحلية والتحول إلىبوعريرج وهو القطب الذي تمكن من تلبي الكهرومنزلية بواليتي سطيف وبرج

 .التصدير
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إطالق تحقيق ميداني لقياس نسبة االبتكار عبر كل  وقصد إعطاء ديناميكة لهذه األقطاب الصناعية، أعلن مجوبي عن

 .بدراسة تنافسية املؤسسات الصناعية ومرافقتها لدخول األسواق العاملية نشاط صناعي، وهو ما يسمح

الوطنية لالبتكار دافعا للرفع من عدد املؤسسات الصغيرة  ألمين العام أن تكون اإلستراتيجيةمن جهة أخرى، توقع ا

وبذلك يمكن  منتجاتها في السوق، خاصة وأن كل ما هو ابتكار سيكون محميا بقوة القانون، واملتوسطة مع حماية

  .للشباب من حاملي املشاريع اإلبداع أكثر والتوجه نحو التصدير

واملناجم ورئيس مشروع التوأمة، حسين بن ضيف، أن  استالم نتائج التحقيق، أكد مدير بوزارة الصناعةوعن تاريخ 

طريقة  والية حتى يتم التقرب من كل الصناعيين للوقوف على 48مديريات الصناعة عبر  العمل متواصل بالتنسيق مع

نتائج التحقيق فور االنتهاء منه، على يتم  رضالعمل مع مخابر البحث وإمكانيات فتح مخابر داخل املصانع، وسيتم ع

 .ثالث لقياس نسبة االبتكار الصناعي تنظيم نفس التحقيق كل سنتين أو 

دول أوروبية، أشار بن ضيف إلى االتفاق على اعتماد  وبخصوص نتائج مشروع التوأمة املؤسساتية بين الجزائر وثالث

خالل  االبتكار من تكوين عدد كبير من اإلطارات الجزائرية في مجالاالبتكار الصناعي، مع  نظام معلوماتي خاص بمجال

 .وهي اللقاءات التي سمحت بتبادل التجارب والخبرات مؤتمرات أطرها خبراء من فرنسا وإسبانيا وفنلدا، 6تنظيم 

بمتابعة  لضيف أن املعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية سيتكف وقصد حماية الصناعيين من القرصنة، أكد بن

الصغيرة املؤسسات املتوسطة و  في مجال االبتكار وبراءات االختراع، في حين ستتكفل الوكالة الوطنية لدعم الصناعيين

والبحث العلمي، مع التكفل بمجال االستثمار ملرافقة املؤسسات  بجانب القانون الخاص بكل مسائل االبتكار « اندي»

 .طلبات السوق  ث علمي تم تطويره ليكون منتوج صناعي يرد علىاملنشأة على أساس فكرة أو بح الصغيرة

 

 )واج( 2020املشرية في آفاق -استالم مشروع خط السكة الحديدية البيض

، حسبما 2020ق يرتقب استالم مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين والية البيض ومدينة املشرية )النعامة( في آفا

 كشف عنه اليوم اإلثنين بالبيض وزير األشغال العمومية والنقل عبد الغني زعالن.

وأبرز السيد زعالن خالل زيارة تفقدية إلى والية البيض أن استراتيجية دائرته الوزارية تعمل على تنويع وسائل النقل 

زا أن مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين مبر والربط بين مختلف واليات الوطن للنهوض بمختلف القطاعات، 

والية البيض واملقدر   كلم ذو أهمية "بالغة"، علما أن الشطر األكبر منه يمر عبر تراب 130البيض واملشرية على طول 

 كلم. 95ب

شرية وأضاف الوزير أن هذا الخط يكتس ي أهمية كبيرة فهو يربط والية البيض بواليات الشمال والجنوب عبر محطة امل

 بشار.  -التي يمر عبرها خط السكة الحديدية وهران 

باملائة حيث  55ووفقا للمجمع املشرف على املشروع واملتكون من سبع شركات عمومية فقد بلغت نسبة تقدم األشغال 

قدر منشآت أخرى من هذا املشروع الذي رصد له غالف مالي  6  منشأة فنية )جسور( لتبقى 21تم االنتهاء من إنجاز 

 مليار دج قيد اإلنجاز. 46ب

كما أشرفت عملية تسطيح أرضية مسار السكة الحديدية على االنتهاء لتنطلق بعدها عملية وضع السكة عبر طول 

 املسار وكذا اإلشارات الضوئية.

ل من مدينتي بكوقد دعا الوزير باملناسبة القائمين على املشروع إلى اإلسراع في االنطالق في عملية إنجاز محطتي القطار 

 فور استالم املشروع.  البيض وتوسمولين حتى تكونا جاهزتين

كما كشف السيد زعالن عن االنطالق في أشغال الدراسة الخاصة بمشروع خط السكة الحديدية الرابط بين البيض 

 مية قصوى".التابعة لوالية األغواط واللذين يكتسيان "أه  الجلفة مرورا بمدينة أفلو-وسعيدة وكذا خط البيض
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الرابط بين بلديتي بوقطب والخيثر وكذا الطريق الوطني  6ومن جهة أخرى أشار الوزير إلى أن تحويل الطريق الوطني رقم 

كلم الى طريق مزدوج يعد من أولويات القطاع بالنظر الى أهمية  150حوالي   أ بين البيض وبوقطب على طول  6رقم 

 املالية للبالد.  نجاز هذا الطريق عبر مراحل وذلك حسب الوضعيةاملحور حيث سيتم االنطالق في إ  هذا

مليون دج لصيانة وتهيئة شبكة الطرقات  400وفي نفس السياق أعلن الوزير عن تخصيص مبلغ مالي إضافي يقدر ب 

 رصده هذه السنة للوالية لصيانة الطرقات.  مليار دج الذي تم1املهترئة بوالية البيض يضاف إلى 

ح علما أن  600السيد زعالن على تدشين أشغال توسعة مدرج مطار البيض على طول  كما أشرف
ّ
متر باإلسمنت املسل

رحلة واحدة تابعة لشركة طاسيلي تربط بين البيض والجزائر   كلمي كما أن املطار يضمن حاليا3طول املدرج يقدر ب

 العاصمة.

الرابط بين  47الوديان )بلدية بوعالم( عبر الطريق الوطني وقام الوزير أيضا بتدشين ثالث منشآت فنية بمنطقة وادي 

أهمية بالغة وفقا للشروحات املقدمة للوزير كونها تقطع ثالثة أودية   البيض و األغواط، علما أن هذه املنشآت تكتس ي

 طاملا شكلت عائقا أمام تنقل املواطنين خاصة في فصل الشتاء.

كلم لفك العزلة عن  8على طول   ن بلدية سيدي طيفور وقرية دير الحسيانكما تم تدشين الطريق البلدي الرابط بي

 هذه القرية.

ويواصل وزير األشغال العمومية والنقل زيارته إلى والية البيض حيث سيعاين في املساء مشروع الطريق الجديد الذي 

 ن عدد من املنشآت الفنية.لوالية األغواط، باإلضافة إلى تدشي  يربط سيدي طيفور ببلدية تاجرونة التابعة

 من البناء في املرتفعات إلى استهداف السالح األخضر باإلسمنت املسلح

 )الشروق أونالين(لهذه األسباب تحولت املدن الجزائرية إلى بحيرات عائمة فوق وديان نائمة 

 

ن لتحتية في مختلف املدكشفت األمطار الرعدية املتساقطة مند شهر أوت املنصرم حجم العيوب التي مست القاعدة ا

دقائق،  10الجزائرية، بدليل أن معظم الطرق سرعان ما تتحول إلى وديان بمجرد تساقط األمطار ملدة ال تقل عن 

واألكثر من هذا فقد تسببت مياه السيول والوديان في خسائر مادية وفي األرواح، خاصة تلك املجاورة للمدن واملجمعات 

 .السكنية الجديدة

ثير من املتتبعين واملواطنين على الخلل الكبير الذي بات يميز القاعدة التحتية للطرق واألحياء السكنية في أجمع الك

مختلف املدن الجزائرية، وهو األمر الذي وقع عليه الجميع من خالل الصور والفيديوهات املتداولة لوديان كانت نائمة 

دت إلى مسارها الحقيقي بمجرد تساقط األمطار الرعدية، ما أو مدفونة في مدن ومجمعات سكنية جدية سرعان ما عا

كلف خسائر بالجملة، وتسبب في وفاة أشخاص جرفتهم مياه السيول والوديان، على غرار ما حدث مؤخرا في قسنطينة، 

حين توفي شخصان، والكالم ينطبق على باتنة، حين مات شخص في نواحي جرمة بسبب األمطار الرعدية، وما حدث في 

وادي تيمقاد الذي جرف سائق آلة حفر نحو سد كدية ملدور، دون نسيان األضرار البليغة التي عرفتها مدينة تبسة من 

الناحية املادية، وكذا وفاة طفل جرفته املياه، واألمثلة كثيرة ملدن تحولت إلى مسابح مفتوحة أو مستنقعات احتلتها 

 .األوحال ومياه الوديان والشعاب

املختصين ما حدث إلى أساليب الغش في اإلنجاز، بطريقة أصبحت مقننة وممنهجة، في ظل غياب  وقد أرجع بعض

آليات املتابعة والرقابة من طرف الجهات الوصية، ما جعل البالوعات عديمة الفعالية، ناهيك عن غياب الصيانة 

 ديان نائمة، والكالم ينطبق أساساوسوء التقدير، بدليل تشييد مشاريع ومجمعات سكنية في أماكن فالحية أو فوق و 

على املجمعات السكنية واملدن الجديدة، واملدن التي تم تشييدها في السنوات األخيرة، على غرار املدينة الجديدة حملة 

التي بنيت على أرض فالحية معروفة بإنتاجها الوفير ملختلف أنواع الخضر، قبل أن يغزوها االسمنت املسلح من  2و 1
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في مشهد أصبح عاديا لدى الجزائريين الذين لم يتوانوا في استهداف الحقول والبساتين واألراض ي الفالحية كل جانب، 

باالسمنت املسلح بدل توظيفها في استقطاب السالح األخضر الذي اشتهرت به الجزائر قديما، إشارة إلى تنوع محاصيلها 

 .الزراعية، وغنى أراضيها من الناحية الفالحية

 نتصب في قلب األخطاربنايات ت

يؤكد الدكتور سليم درنوني، أستاذ في االنثربولوجيا بجامعة بسكرة، أن معظم املدن والقرى واملداشر وكل التجمعات 

السكانية تقع على ضفاف األنهار والوديان واملجاري املائية، وهذا سواء في الجزائر أو بقية بلدان العالم، ألن أغلبية 

سب قوله كانت في بدايتها قائمة على األنشطة الزراعية التي تستلزم مصادر للمياه كالوديان التجمعات السكانية ح

واملنابع، لكن امللفت لالنتباه حسب الدكتور سليم درنوني هو أن أسالفنا كانوا يقيمون تجمعاتهم السكانية في املرتفعات 

، إنما أيضا تحسبا للمخاطر الطبيعية، مثل بعضها تكون شديدة االنحدار، وهذا ليس فقط لالحتماء من األعداء

الفيضانات التي تعوم فيها مدننا اليوم بأزقتها ومسالكها، بل حتى الطرقات الوطنية املزدوجة حسب الدكتور درنوني 

ملاذا ال تكون هذه الخلفية الثقافية لتأسيس املدن “أصبحت وديانا تغمرها السيول الجارفة، ما جعله يتساءل بالقول: 

، وهو التساؤل الذي يخلف حسب البعض الكثير من عالمات االستفهام، وهذا قياسا بسياسة ”ى مهندسينا؟لد

واستراتيجيات البناء قديما قياسا بما يحدث حاليا، خاصة في ظل اللجوء إلى الحلول السهلة التي تجعل أغلب املدن 

نية قات، في ظل العشوائية في البناء واالفتقاد إلى بالجزائرية على صفيح ساخن صيفا وفوق قنابل موقوتة في جميع األو 

 .تحتية فعالة

 تحذيرات من ردم الوديان وعواقب الغش في األشغال

من إطالق تحذيرات شديدة اللهجة، في ظل السياسة املتبعة في الوقت  ”الشروق“ولم يتوان الكثير ممن تحدثوا مع 

ب وصف البعض، ما كلف الكثير من الخسائر واألضرار املادية والبشرية، الحالي، واملبني على منطق الهروب إلى األمام حس

في وقت كان باملقدور تفاديها لو تم التحلي حسبهم بالجدية واالتفاق وسلطة الضمير، حيث لم يتوان الكثير في دعوة 

اريع، ز الكثير من املشالجهات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها حول عديد املخلفات التي قد تنجر عن العشوائية في انجا

وفي مقدمة ذلك طريقة تشييد املجمعات السكنية التي باتت تلتهم األراض ي الفالحية، دون تكليف عناء البناء في أماكن 

مرتفعة وذات أرضية صلبة، كما حذر العض من أخطار تحدق باملدن، بسبب اللجوء إلى ردم الوديان او بنائها حتى 

تخفيف من حركة املرور، ولو أن هذه الطريقة وصفها الكثير بأنها غير محمودة العواقب، تتحول إلى طرق تساهم في ال

على غرار ما حدث مؤخرا في تبسة، حين اجتاحت مياه الوديان عددا كبيرا من السكنات، وهو الكابوس الذي يالحق 

خاوف بالجملة، خاصة في ظل أيضا سكان مدينة باتنة، موازاة مع تغطية الوديان التي تحولت إلى طرق، ما شكل م

 .غياب الصيانة والسيناريوهات الحاصلة التي خلفت خسائر وأضرارا كبيرة في مختلف املدن الجزائرية

 

 التحضير الستئصال بنايات املوت عبر الوديان

 )الشروق أونالين(جاهزة قريبا ملواجهة الفيضانات والكوارث ” خرائط األخطار“

طر الكبرى لدى وزارة الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة العمرانية الطاهر مليزي االثنين أعلن املندوب الوطني للمخا

 .أكتوبر املقبل ندوة وطنية حول الوقاية من املخاطر الكبرى وتسييرها 23و 22عن انعقاد يومي 

م وتحسيس أفضل لألطراف إلى إعداد تقيي  تهدف هذه الندوة أساسا“وأوضح مليزي على أمواج اإلذاعة الوطنية قائال 

املشاركة وكذا تحيين التشريعات الوطنية من اجل تكييفها مع املعايير الدولية باإلضافة إلى إعداد إستراتيجية جديدة 

 .على التصدي ملختلف املخاطر الكبرى ” تتمثل في مخططات قطاعية للوقاية والعمل
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 نفس املسؤول ان عملية اصالح  أكد  من واليات الوطن، وبخصوص الخسائر التي خلفتها الفيضانات مؤخرا في العديد

مذكرا في هذا الصدد انه بخصوص املمتلكات الخاصة فإن   دج،  مليار 25مختلف املرافق العمومية املتضررة سيكلف 

 .به من طرف مختلف الصناديق وفق إجراءات محددة  التعويض سيتم التكفل

في طور اإلعداد من طرف القطاعات “إعداد خرائط األخطار، قال مليزي إنها  وفي رده على سؤال حول التأخر املسجل في

أنها  املعرضة للفيضانات، إذ  ال نملك حاليا وبشكل رسمي الخرائط الدقيقة للمناطق“، وأضاف املسؤول قائال ”املعنية

مذكرا   ،”الزمة بالنسبة لهذه املناطقاآلجال من اجل اتخاذ التدابير ال  حاليا في طور اإلعداد وأتمنى أن يتم ذلك في اقرب

 .بوجود أحكام متضمنة في القانون تمنع البناء في هذه املناطق

للسلطات املحلية التي تضع خلية مراقبة من   كلما تصدر نشرية خاصة يتم إرسالها“ومن جهة أخرى، أكد مليزي انه 

 أحيانا ال تصل النشريات الخاصة“أكد نفس املسؤول انه كما ”. اجل تهيئة الوسائل الالزمة ملواجهة سوء األحوال الجوية

اعادة النظر في هذه املسألة مع املصالح التابعة لألرصاد “مشيرا إلى ضرورة   ،”في اآلجال الالزمة او تكون غير دقيقة

 .”من اجل الحصول على تفاصيل أدق حول الظواهر الجوية” الجوية

 في سياق تفادي الكوارث الطبيعية

 ملناخ الجديد أمام مجلس الحكومة قريبامخطط ا

ستعرض وزارة البيئة والطاقات املتجددة، مخطط املناخ الجديد أمام مجلس الحكومة خالل األيام املقبلة، وحسب 

تم االنتهاء مؤخرا من تحضير مخطط املناخ الجديد على أن يتم عرضه “وزيرة القطاع فاطمة الزهراء زرواطي، فإنه 

 .”ومة خالل األيام املقبلةمجلس الحك  أمام

السبل األنجع ملواجهة التغيرات املناخية لتفادي تسجيل أية كوارث طبيعية  -حسب زرواطي –ويتضمن هذا املخطط 

محتملة، وفي هذا الصدد أرجعت الوزيرة أسباب الفيضانات التي مست عددا من الواليات على غرار تبسة وقسنطينة 

إلى التغييرات املناخية التي أسفرت عن تساقط كميات كبيرة من األمطار في فترة قصيرة، والجلفة خالل األيام املاضية 

هذا فضال عن الدور السلبي للمواطنين الذي كان وراء انسداد البالوعات من خالل الرمي العشوائي للنفايات عبر 

 .الطرقات

براء بالتنسيق مع خ” تجددة خارج الشبكةالطاقات امل”كما كشفت زرواطي عن التحضير إلستراتيجية جديدة خاصة بـ

ة على مستوى الوزارة الوصي” قريبا“أملان بهدف تحديد االحتياجات الخاصة لكل والية، مشيرة إلى تعميم هذه الطاقة 

وكذا جميع مديرياتها املوزعة عبر الواليات، مضيفة أن الصالون الدولي الثاني للطاقات املتجددة سيحمل عنوان 

على اعتبار أن هذه املنطقة من الوطن تتوفر على طاقة كبيرة ” دة خارج الشبكة لترقية وتطوير الجنوبطاقات متجد“

 .يجب االستفادة منها

 

 

 

 

 :األوبك بالجزائر.. بن خالفة بعد نجاح اجتماع

 )الشروق أونالين(سعر البترول سيرتفع أكثر.. وهي فرصة للجزائر 

 

ملا انبثق عن   د الرحمن بن خالفة، ارتفاع سعر البترول في األسواق العاملية نتيجةيتوقع الوزير األسبق والخبير املالي عب

 .اللجنة الوزارية الجتماع األوبك األحد بالعاصمة، مثمنا الدور الذي لعبته الدبلوماسية الجزائرية لنجاح هذا اللقاء
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إلى  البترول، مشيرا إلى ارتفاع األسعار سيؤديلقاء األوبك كان ناجحا، وسينجر عنه ارتفاع في سعر   واعتبر بن خالفة أن

لتغيير   ليؤكد أنها الفرصة األمثل مليار دينار 200خفض عجز امليزانية في الجزائر، والذي تعدى في السنة املاضية الـ

 .الجزائر نمط االقتصاد في

عها العاشر خالل اجتما-ألعضاء في األوبك وقال الخبير املالي أن اللجنة الوزارية املشتركة ملتابعة البلدان األعضاء وغير ا

 .اتفقت على متابعة اتفاق خفض اإلنتاج النفطي وهو ما أعطى للسوق النفطية رؤية واضحة -الذي دام يوما واحدا

وفي سياق متصل، شدد بن خالفة لدى نزوله ضيفا على أمواج القناة اإلذاعية األولى أمس، على ضرورة إعادة النظر 

تحريك االقتصاد الوطني بفتح باب االستثمار األجنبي وإعادة النظر  -حسبه–تصاد الوطني، حيث يتوجب نمطية االق في

، ”ال نستطيع تطوير قطاع التصدير في الجزائر ونحن نملك شركات جزائرية مائة باملائة“في قانون االستثمار، ليقول 

 .نية والنهوض بالقطاع االقتصاديفتح مكاتب للصرف لتحريك العملة الوط داعيا في ذات السياق إلى

الوزير األسبق للمالية، على أنه من بين القطاعات التي وصلت إلى مستوى جيد، هما قطاعا الفالحة والصناعة  وأضاف

أكثر بملف املالية واالنفتاح االقتصادي، وكذا  داعيا إلى االهتمام مقارنة مع قطاع الخدمات الذي وصفه بالس يء،

 .ية وجعله من أولويات البرامج الرئاسيةاإلصالحات الهيكل

 

 تفاديا لتكرار سيناريو قسنطينة وبلعباس

 )الشروق أونالين(لتنقية األودية والبالوعات ” األميار“الوالة املنتدبون للعاصمة يستنفرون 

لية تنظيف وتطهير بلدية، بغرض اإلسراع في عم 57على مستوى ” األميار“استنفر الوالة املنتدبون لوالية الجزائر كافة 

مختلف األودية املتواجدة على مستوى كل مقاطعة مع ضرورة اإلشراف بالتنسيق مع مختلف الجهات الفاعلة، على 

تنقية البالوعات واملجاري املائية، فضال عن الطرقات تجنبا لتكرار سيناريو آخر مثل ما عرفته مؤخرا العديد من املدن، 

 .سنطينة مع تهاطل أولى أمطار الخريفعلى غرار سيدي بلعباس، تبسة، ق

يقوم مختلف والة الجمهورية على مستوى التراب الوطني ومنذ حلول شهر سبتمبر بعقد اجتماعات دورية لفائدة رؤساء 

املجالس الشعبية، من اجل مخطط وبرنامج يساير املناسبات املناخية املقبلة والتي عادة ما تعرف بتساقط أمطار 

تؤدي إلى فيضانات نظير التغييرات املناخية التي يعرفها العالم عامة والجزائر التي أدرجتها آخر  خريفية غزيرة قد

 .الدراسات ضمن املناطق املعنية بالتحوالت املناخية

وقال في هذا الشأن كرماني رئيس بلدية الرحمانية بغرب العاصمة، أن اللقاء األخير الذي جمعهم بالوالي املنتدب لزرالدة 

بلديات،على ضرورة رفع كل ما يعيق تدفق  5األول، شدد بموجبه املسؤول األول على مقاطعة املنطقة التي تضم  أمس

 .مياه األمطار سواء تعلق األمر بتنظيف األودية والبالوعات

واجدة رها متالفيضانات على اعتبا  وعن بلدية الرحمانية، أكد املتحدث أن هذه األخيرة ال تؤثر فيها غزارة األمطار وال 

بمرتفع وهي عبارة عن هضبة علوية شانها شان املعاملة، لتبقى التحذيرات قائمة بالنسبة لكل من السويدانية، 

 .اسطاوالي، زرالدة الحتوائها على عدد من الوديان التي تضم على ضفافها أحياء سكنية فوضوية

ة التي ، فإن اللقاءات الدوري”الشروق”في تصريح لـأما بالنسبة لبلدية اسطاوالي، فحسب رئيس بلديتها توفيق حراق 

جمعتهم بالوالي املنتدب ملقاطعة زرالدة، ركز من خاللها على التدخالت التي تسبق التقلبات الجوية التي يمكن أن تسجل 

 .هذه األيام تزامنا وحلول فصل الخريف الذي أضحت تساقطاته تتضاعف من سنة ألخرى 

شأن إلى أنهم باشروا عمليات التنظيف والتطهير بالبلدية قبل أواخر فصل الصيف، حيث وأشار املتحدث في هذا ال 

شملت العملية املسالك املائية والبالوعات وأماكن تجمع املياه فضال عن رفع األتربة والفضالت الصلبة املتواجدة على 

 .مستوى حواف الطرقات باعتبارها أهم ما يسد البالوعات
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لتعليمات التي رفعت لرؤساء البلديات مفادها إطالق حمالت تنظيف البالوعات واألودية من وأضاف املتحدث أن ا

طرف الوالي زوخ والوالة املنتدبين جاءت قبل حادثتي قسنطينة وسيدي بلعباس، وعاد حراق للتطرق إلى إجراءات 

طار، ادي كل ما يمكن أن يحدثه من أخالبلدية التي شاركت كل من اسروت واكسترانات بإمكانياتها املادية املختلفة لتف

 .كما عملت بالتنسيق مع مديرية الري لوالية الجزائر لتنظيف األودية املتواجدة على مستواها

التعليمات نفسها وجهت ملختلف رؤساء البلديات، خاصة تلك التي لها رصيد كبير من األدوية على مستواها على غرار 

 .قة وغيرهابني مسوس، الرغاية، الحراش، الشرا

 

 :وزيرة البيئة والطاقات املتجددة فاطمة الزهراء زرواطي

 )الشروق أونالين(مليار سنويا  150الرمي العشوائي للنفايات يكلفنا 

طن الو قالت وزيرة البيئة والطاقات املتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، إن مسؤولية تدهور الوضع البيئي عبر واليات 

 .”تقع على عاتق بعض رؤساء البلديات واملواطن على حد سواء في ظل غياب الحس البيئي“

توجه لجمع النفايات والقضاء على “مليار سنتيم سنويا  150وهو ما يكلف خزينة الدولة حسبها أمواال طائلة قدرت بـ

لى واستغاللها في مشاريع تنموية تعود بالنفع عنقاط الرمي العشوائي وهي ميزانية ضخمة كان باإلمكان االستفادة منها، 

 .”املواطن بدل أن تذهب للنفايات

، معتبرة املواطن ”وال تقع فقط على عاتق عمال النظافة“مسؤولية الجميع   وأشارت الوزيرة إلى أن الحفاظ على املحيط

ة في ية البليدة اإلثنين بأن مصالحها ماضيونوهت زرواطي خالل زيارتها إلى وال ”. طرفا فاعال في تحقيق املعادلة البيئية“

القضاء على النقاط السوداء للنفايات والحفاظ على املحيط من خالل جملة من املشاريع والعمليات املبرمجة لدعم 

 .قطاع البيئة

ع   في منطقة جرمة بباتنة« ڤلوبال ڤروب الجزائر»افتتحه مجم 

 )النهار أونالين(سنويا« كيا»ألف سيارة  100مصنع جديد إلنتاج 

ر  
ّ
 منصب شغل ويتمّتع بمواصفات عاملية ويراعي معايير السالمة والجودة 2000املصنع الجديد يوف

 «الزواولة»حقيبة مدرسية للتالميذ  2000وحافلة نقل مدرس ي  500يمنح « ڤلوبال ڤروب الجزائر» 

، في منطقة جرمة بوالية باتنة، أين يتم «كيا» مصنعا جديدا للسيارات من عالمة« ڤلوبال ڤروب الجزائر»افتتح مجّمع 

 .الصغيرة 2500K، باإلضافة إلى شاحنة «سبورتاج»و« سيراتو»و« ريو»و «بيكانتو»إنتاج وتركيب عالمات 

عامل في مرحلته  2000يوظف « ڤلوفيز» ، فإن املصنع الذي حمل اسم«ڤلوبال ڤروب الجزائر»وحسب بيان ملجّمع 

عامل في مرحلة التصنيع، مع رفع نسبة اإلدماج الوطني إلى أزيد من  5000من  االبتدائية، سترتفع فرص العمل به ألكثر 

 .من املئة 40

عالية جدا من الحداثة، كما أنه يراعي  هكتارا، بمواصفات عاملية 50ساحة ويتمتع املصنع الجديد الذي يتربع على م

 .شهادات الجودة معايير السالمة والشروط الالزمة لنيل

عمليات إنتاج السيارات به، حيث ينتج في  وقد اكتمل بناء املصنع الجديد في شهر أوت املاض ي، لتنطلق على الفور 

 .ألف وحدة 100على أن يتم مضاعفة طاقة اإلنتاج في مرحلة التصنيع لتصل إلى  ألف مركبة، 50مرحلة أولية أكثر من 

بالجزائر، زلزاال عنيفا وسط سوق « كيا» قد أحدث فور شروعه في إنتاج سيارات« ڤلوبال ڤروب الجزائر»وكان مجمع 

ر من ر، ووصلت إلى أكثتخفيضات مغرية مست أغلب عالماته املنتجة بالجزائ السيارات بالجزائر، عندما أطلق سلسلة

 .السيارات بالجزائر مليون سنتيم، وهي التخفيضات التي كان لها األثر على مدار عدة أشهر على سوق  60
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املصّنعة من قبل « هيونداي»نوع  حافلة من 500من جانب آخر، ستستفيد وزارة الداخلية والجماعات املحلية من 

 حافلة، وذلك من أجل استغاللها في النقل 150املرحلة األولى تزويدها بـ ، حيث سيتم في«ڤلوبال ڤروب الجزائر»مجّمع 

 .التالميذ املتمدرسين املعوّزين حقيبة مدرسية بكل لوازمها على 2000املدرس ي، كما قررت إدارة املجّمع توزيع 

ع مصنع 
ّ
ية، ية والتهيئة العمرانالداخلية والجماعات املحل بباتنة اتفاقية مع ووزارة« ڤلوبال موتورز إنديستريز»ووق

األولى، كما  حافلة في املرحلة 150بتسليم « ڤلوبال موتورز إنديستريز»مدرس ي، يتكفل مصنع  حافلة نقل 500القتناء 

 املدرسية لكل السنوات التعليمية في الطور االبتدائي، قررت إدارة املجّمع توزيع ألفي حقيبة مدرسية مجهزة بكل اللوازم

 .ملعوزين للتخفيف عن عبء مصاريف الدخول املدرس ي على أوليائهما تمنح للتالميذ

موجهة للنقل « تراكس أند باص هيونداي»لعالمة « كونتي»وحسب بيان املجمع الصناعي، فإن الحافالت من نوع 

 .والية 48وتسهيل تنقلهم في املناطق النائية على مستوى  املدرس ي، قصد تذليل الصعوبات أمام التالميذ

وأن رافع من أجل التنمية املحلية وفك  الذي سبق« ڤلوبال ڤروب الجزائر»هذه املبادرة في إطار التزام مجمع  وجاءت

 .العزلة عن املناطق النائية

« وبڤلوبال ڤر »والتهيئة العمرانية، حيث يسعى  كما تأتي املبادرة دعما ملجهودات وزارة الداخلية والجماعات املحلية

 .الجزائرب الشروط املالئمة للمتمدرسين في إطار استراتيجية شاملة لتطوير جودة التعليم فير على تحسين وتو   للعمل

، ستستفيد منهم املصانع الوطنية مستقبال مشيرين إلى أن تالميذ اليوم هم مهندسو وتقنيو وكذا صناعيو الغد الذين

 «ڤلوبال ڤروب الجزائر»مجموعة مصانع  املساهمة في  العالمي، كما يمكنهم ويشتهرون على املستوى املحلي وحتى

 .مستقبال

 

 )تي آس ى(الحكومة تتفاوض مع تويوتا إلنجاز مصنع لتركيب السيارات في الجزائر

من الشركات العاملية لصناعة السيارات  كشف خير الدين محجوبي، األمين العام لوزارة الصناع واملناجم، أن العديد

 .الجزائر تسعى إلى فتح مصانع للتركيب في

مركزا على ضرورة أن يتم وضع حيز التنفيذ  ذكر من بينها عالمة تويوتا اليابانية، التي قال إن ملفها قيد الدراسة،و 

 .الغيار، وفقا ملا نقله تلفزيون دزاير نيوز  مشاريع التركيب بمعية صناعة قطع

، 2018قيا سيرى النور أواخر مستوى افري كما كشف خير الدين محجوبي أن أول مصنع للعجالت املطاطية واألكبر على

باملئة من  60مليون دوالر من شأنه تلبية  180باستثمار بقيمة  وشريكها الفنالندي  بوالية سطيف، بشراكة بين ايريس

 .الحاجيات الوطنية للسيارات السياحية

 

 
 

 بنوك ومالية/تأمينات 
 ربط مجموع الوكاالت بنظام ممركز للمعلومات

 )الشروق أونالين(في التعامالت املصرفية  يعتمد االتصال االلكتروني” كناب بنك“
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ويسمح  ،(24للتوفير واالحتياط بنظام ممركز جديد للمعلومات )تي   للصندوق الوطني تم ربط مجموع الوكاالت التابعة

ماج املالية من االنداملعالجة لهذه الهيئة  هذا النظام املمركز للمعلومات الذي يضمن األمان والخصوصية والسرعة في

قدية إلى تف والتموقع بشكل أفضل في السوق حسب بيان البنك، الذي نشر بمناسبة زيارة في املشهد املالي الجديد

 .واالحتياط رشيد مترف غرداية قام بها الرئيس املدير العام للصندوق الوطني للتوفير 

ملعلومات ا كتروني سريع وآمن للتبادالت املباشرة بين أنظمةمنتجاتها ووضع اتصال إل وتعتزم ذات املؤسسة البنكية تنويع

 .وتتبع بطريقة آلية مع ضمان الشفافية في تنفيذ العمليات ومعلومات متبادلة موثوقة

 إستراتيجية العصرنة والرقمنة التي باشرها الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط ويندرج نظام املعلومات الجديد في إطار 

 .املصرفية في التوفير والقرض ثرية بتنوع منتجاتها” نوعية”هدف تمكين زبائنها من خدمة ذات بنك( ب-كناب)

موزعة عبر مجموع التراب الوطني قد تزودت بنظام معلومات جديد يتميز  وكالة 218هذه الهيئة املالية التي تحص ي 

لجزائري البنك وتطوير السوق املالي ا ي ازدهار ممركز )املصرفية العاملية( الذي يسمح لها باملساهمة بشكل كامل ف بهيكل

 .كما أشير إليه

 لرملللصندوق بكل من غرداية وحاس ي ا  للتوفير واالحتياط وكاالت تابعة وتفقد الرئيس املدير العام للصندوق الوطني

 .وظفينف العمل للمللمعلومات وأيضا ظرو  واألغواط والتي اطلع فيها على عملية ربطها بالنظام الوطني الجديد املمركز 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تعاون وشراكة
 قال إن غاز الشيست هبة من هللا

 )الشروق أونالين(ولد قدور: ال نية للجزائر لوقف الغاز عن املغرب 

 

قال الرئيس املدير العام لشركة سوناطراك، أنه ال وجود نية لقطع تموين اململكة املغربية بالغاز عبر األنبوب املار عبر 

 .إلى اسبانيا، وأكد أنه من مصلحة سوناطراك أن يستمر مرور الغاز عبر هذا األنبوب لزياد قدرات التصديرأراضيها 
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وصرح عبد املؤمن ولد قدور، خالل ندوة صحفية، عقدت أمس على هامش تقديم تقرير منظمة أوبك حول اآلفاق 

بوب لجلب قدرات إضافية ألنبوب ميدغاز ، أن إطالق سوناطراك ملشروع ربط أن2040العاملية للنفط في غضون عام 

 .انطالقا من أنبوب بيدرو فارال الذي يمر باملغرب من منطقة العريشة بتلمسان، تسبب في سوء فهم من بعض األطراف

وحسب ولد قدور، فإن أطرافا فهمت أن سوناطراك تريد قطع تموين املغرب بالغاز عبر األنبوب املار على اسبانيا عبر 

وحسب ولد قدور فإنه من مصلحة سوناطراك ”. ملاذا نقوم بقطع التموين على هذا األنبوب؟“تساءل قائال أراضيها، و 

نحن من مصلحتنا أن يستمر هذا األنبوب “أن يستمر تدفق الغاز عبر هذا األنبوب لزيادة قدرات التصدير، وعلق قائال 

 .”إال إذا أراد املغاربة توقيفه فهذه املشكلة تخصهم

 را للبرميل.. سعر مالئمدوال  80

دوالرا للبرميل، وشدد على أن هذا السعر  80وفي معرض حديثه، عّرج ولد قدور على أسعار النفط التي تجاوزت عتبة 

 .يعتبر مالئما للمنتجين واملستهلكين، ويسمح للمنتجين بإطالق املزيد من االستثمارات

دوالر ليس  140تجين ويكبح وتيرة االستثمارات، وكذلك برميل بـدوالرا للبرميل مضر باملن 40وحسب ولد قدور فإن سعر 

 .في صالح املستهلكين، كما انه يؤدي إلى تبذير في النفقات

واالتفاق التاريخي،  2016واعتبر ولد قدور أن الجزائر لعبت دورا مهما في جعل سوق النفط تستقر من خالل اجتماع 

 .إضافة الجتماع أول أمس

 قيب عن النفط في البحر مطلع السنةأولى عمليات التن

وكشف ولد قدور أن أولى عمليات التنقيب والحفر عن النفط في البحر ستتم مطلع العام الجاري. ووفق ولد قدور فإن 

 .الدراسات التي أجريت تنبئ بنتائج واحتياطات جد واعدة للنفط في املياه اإلقليمية الجزائرية

في منطقتين بحريتين، األولى في املنطقة البحرية الفاصلة بين جيجل وبجاية ومعلوم أن سوناطراك أجرت دراسات 

 .وتمتد مستقبال إلى غاية القل، والثانية في الواجهة البحرية الغربية بين وهران وعين تيموشنت

الث ارها ثواعتبر ولد قدور أن غاز الشيست هبة من هللا، وسيأتي اليوم الذي تستغل فيه الجزائر هذا املوارد باعتب 

سنوات،  5إلى  3احتياطي في العالم، مضيفا أن استغالل الغاز الصخري عملية معقدة تستمر لعدة سنوات وتحديدا من 

 .واألمثل حسبه هو القيام به رفقة شركاء يمتلكون املعرفة والخبرة، من أجل تقليل النفقات وربح الوقت

 سنة أخرى ذهبية للسوق النفطية 20أوبك: 

رى، عرضت منظمة الدول املصدرة للنفط أوبك أمس بمقر سوناطراك تقريرا حول اآلفاق العاملية للنفط من جهة أخ

سنة أخرى من السنوات الذهبية تنتظر السوق النفطية، حيث آن  20، وهو التقرير الذي كشف أن 2040في غضون 

 .مليون برميل يوميا 15الطلب العالمي على الخام سيرتفع بـ

، وهذا خصوصا بسبب 2023و 2020فإن مرحلة تباطؤ للطلب العالمي على النفط ستكون ما بين وحسب التقرير 

إجراءات املنظمة الدولية للمالحة البحرية التي ستدخل حيز التنفيذ، وتتعلق بالحد من االنبعاثات الغازية لسفن الشحن 

 .البحري عبر العالم

مليون برميل يوميا عن  14.5، بزيادة 2040برميل يوميا في مليون  111.7وسيصل الطلب العالمي على النفط إلى 

املستويات الحالية، كما ستواصل الصين والهند استهالك كميات اكبر من الخام بفعل تنامي السكان ونسبة نمو اقتصاد 

 .هذين البلدين أيضا

 
 

 :السفير األمريكي جون ديروشري 
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 )املساء( عالقات الواليات املتحدة مع الجزائر جد قوية وستتعزز 

وية ق»ت أن بالده تربطها عالقا سفير الواليات املتحدة األمريكية بالجزائر، جون ديروشري مساء أمس، بوهران أبرز 

  .مع الجزائر وأنها ستتعزز في املستقبل« جدا

للصحافة، عقب مراسم االحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس الركن األمريكي  وذكر الدبلوماس ي األمريكي في تصريح

زز تتعس»، مضيفا أنها «الجزائر الواليات املتحدة األمريكية تربطها عالقات جد قوية مع»الغرب الجزائري، أن  بعاصمة

  .«بين البلدين في املستقبل

« وضيافمحمد ب»ألقاها باملناسبة بمدرج جامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران  وكان السفير األمريكي قد أعرب في كلمة

 الجامعيين وغيرهم مع برامج التبادل الثقافي التجاوب الكبير للجمعيات الجزائرية وكذا الطلبة»إعجابه مما وصفه  عن

  .«بين البلدين

  .وحرص باملناسبة على تثمين النتائج املحققة في هذا املجال السيما البرامج الثقافية وكذا دينامكية تعلم اللغة اإلنجليزية

وهي منسقة الركن األمريكي بوهران الذي يعد فضاء للتبادل الثقافي  ومن جهتها، أبرزت السيدة فاطمة كازي أولي،

باب الفضاء تعكس مدى انفتاح الش الحركية الكبيرة التي يشهدها هذا»اإلنجليزية أن  األمريكي وتعليم اللغة الجزائري ـ

  .«الجزائري على الثقافات وتعلم اللغات

وسفارة  1في إطار التعاون ما بين جامعة وهران  2008الذي انطلق سنة  وأشارت في هذا الصدد، إلى أن هذا الركن

  .منخرط 700نخرطا بات حاليا يجمع ما يزيد عن م 50املتحدة األمريكية بحوالي  الواليات

فنية متنوعة أبانت عن تحكم األطفال والطلبة في مجال اللغة اإلنجليزية،  وعرف االحتفال بهذه املناسبة تقديم عروض

 عبد القادر وكذا أبراهام لينكون كشخصيتين تاريخيتين بارزتين ترمزان لألمير   تم باملناسبة إسداء تكريم خاص كما

 للسلم للعالقات التاريخية ما بين البلدين، عالوة على االحتفال باليوم العالمي
 

 

 ( )واج(جيجل تمتلك مقومات طبيعية تنبئ بمستقبل سياحي واعد" )وزير قطري "

وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة اليوم االثنين في ثاني يوم من زيارته إلى والية جيجل بأن أكد 

 هذه املنطقة تتوفر على مقومات طبيعية تنبئ بمستقبل "واعد" في املجال السياحي.

ان كذا سفير دولة قطر بالجزائر حسجيجل و   وجاء تصريح الوزير القطري على هامش الزيارة التي قام بها رفقة والي والية

 إبراهيم املالكي وباقي أعضاء الوفد القطري تنقل خاللها إلى أقص ى غرب والية جيجل.

وقد استقل الوزير القطري والوفد املرافق له حافلة من عاصمة الوالية إلى غاية بلدية العوانة غربا بعد أن زار ميناء 

إلى غاية بلدية زيامة منصورية )أقص ى غرب جيجل( حيث أبدى إعجابه   يةبوالديس وتوجه من العوانة في نزهة بحر 

املترامية  الغابات  في معرض حديثه للصحافة باملقومات الطبيعية لهذه املنطقة التي تجمع بين مياه البحر واخضرار

 على امتداد كورنيش الوالية فضال عن الجبال املحيطة.

في هذا "التنوع  -حسبهûاملبذولة في مجال املحافظة على البيئة والتي تجلت  وأشاد الوزير القطري كذلك باملجهودات

شاهده في غابة تازة بزيامة منصورية التي تعج بالقردة و ذلك بعد   البيولوجي الواضح بوالية جيجل" خصوصا بعد ما

آالف نوع من  3  من استماعه للشروحات املقدمة بعين املكان حول التنوع البيولوجي املوجود والذي يضم أزيد

الحيوانات والنباتات القارية والبحرية على غرار القرد املغاربي والطير الصغير )كاسر الجوز القبائلي( هذا النوع األخير 

 بابور بسطيف بالجزائر وكذا بتركيا وفرنسا فقط حسب الشروح التي قدمت بعين املكان.  الذي يوجد بجيجل ومنطقة

الذي حظي بذات املكان بتكريم خاص من طرف السلطات املحلية والية جيجل بـ"املحمية  وقد وصف الوزير القطري 

 البحر" .  الطبيعية الرائعة التي ال تفصلها سوى أمتار عن
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الصناعة واملناجم الجزائري يوسف يوسفي   وعاد الوزير القطري في حديثه إلى زيارة أمس األحد التي قادته رفقة وزير

 بامليلية )جيجل( حيث عاينا عدة وحدات إنتاجية به.  و الصلب ملنطقة بالرةإلى مركب الحديد 

 ما بين قطر والجزائر واصفا إياه  -وجدد الوزير القطري باملناسبة فخر بالده بهذا املشروع املشترك والرائد، حسبه

 .هذا املشروعبـ"النموذج الذي يحتذى به في التعاون األخوي بين البلدين متمنيا التوفيق والنجاح ل

  

  

 

 
 

 

 )واج( االتحاد األوربي: إعداد وثيقة حول استراتيجية االبتكار الصناعي-الجزائر

توج مشروع التوأمة املؤسساتية بين الجزائر واالتحاد األوربي بإعداد وثيقة حول استراتيجية االبتكار الصناعي، حسب 

  لوزارة الصناعة و املناجم خير الدين مجوبي.ما ذكره اليوم االثنين بالجزائر العاصمة األمين العام 

 وتتضمن الوثيقة املحاور الرئيسية لالستراتيجية و جانب الحوكمة و اإلجراءات التحفيزية الضرورية لالبتكار الصناعي.

 24فنلندا( و الذي دام -اسبانيا-ومن بين هذه اإلجراءات التي شرع فيها بعد مشروع التوأمة مع مجمع أوربي )فرنسا

شهرا تحت عنوان "دعم وزارة الصناعة واملناجم في استراتيجيتها حول االبتكار الصناعي" يوجد تحقيق وطني حول 

 وضعية االبتكار في املؤسسات الصناعية من أجل تقييم امكانياتها في مجال التنافسية والتنمية الصناعية.

 ف نظام معلومات يستجيب للمعايير الدولية.وبعد املصادقة عليه، سيتم استغالل معطيات هذا التحقيق من طر 

و حول املالحظات األولية التي أسفر عنها التحقيقي الحظ املسؤول بأن "التحقيق ال زال جار" مضيفا :" نالحظ أن 

تتجسد و بأن املؤسسات العمومية و الخاصة بدأت تولي أهمية أكبر   الجسور بين الجامعات و مراكز البحث قد بدأت

  وتعتبره أساسا للتنافسية" دون تحديد اجال اعالن نتائجه.لالبتكار 

وذكر ممثل الوزارة أن اطالق قطب للتنافسية في مجال الصناعة الغذائية على مستوى والية البليدة يعد من بين محاور 

   هذه التوأمة.

لة قطاب امليكانيك و الصيدمثل أ  وبهذا الخصوص، أشار السيد مجوبي الى وجود أقطاب مماثلة أخرى تنشط عبر الوطن

"لدينا أيضا صناعة البالستيك التي تسير على نفس الخطى ببليدة   بقسنطينة و قطب اإللكترونيك بسطيف. و أضاف:

    فقط تأطير هذه األقطاب على الصعيد القانوني".  و سطيف و يبقى

ور بين جميع الفاعلين في نظام االبتكار وقد سمح مشروع التوأمة بين الجزائر و االتحاد األوربي بخلق حوار و تشا

استراتيجية االبتكار الصناعي سيتمثل في تعزيز "االنسجام" بين   الوطني"ي حسب نفس املسؤول الذي ذكر بأن دور 

  الجامعات و مراكز البحث و املراكز التقنية و العالم الصناعي.

قطاعات النشاط الصناعي تستفيد من   أن جميع  بيالقطاعات املتعلقة بهذه التوأمة أوضح السيد مجو   أما بخصوص

 هذا التعاون.

اليزال هناك خطوات أخرى كتحضير القطاع الصناعي واملنجمي في النظام   من جهة أخرى أشار ذات املسؤول

  التكوين في مجال التكنولوجيات اإلعالم و االتصال.  و دعم نظام اإلعالم اإلحصائي للقطاع و 4.0  الصناعي
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تطوير االبتكار كأداة للتنافسية   السيد مجوبي أن هذا املشروع ذو أهمية بالغة بحيث من شانه املساهمة في وأكد

االبتكار يبقى عامل مرتبط باألهداف التنافسية التي تبحث عنها   للمؤسسات في السوق الوطني و الدولي مشيرا أن

    األسواق الدولية. في ظرف خاص يطبع عليه تنافس حاد في  املؤسسات الجزائرية

مكانياتنا لتعزيز إ  "تدفعنا للعمل أكثر  و واصل ذات املسؤول يقول أن تطورات املحيط االقتصادي و التكنولوجي الدولي

 االبتكار القاعدة األساسية".  حيث يجب أن يشكل  قيمة املضافة الكبيرة   اإلنتاجية و توجيهها نحو القطاعات ذات

بوزارة الشؤون الخارجية السيد علي   لتعاون مع االتحاد االوروبي و الهيئات الدولية االوروبيةمن جهته أشار مدير ا

 املمارسات االقتصادية الجيدة.  لنقل الخبرة و  ناجعة  مقراني إلى أهمية التوأمة كوسيلة مثلى و

ا أن قبل الشروع فيها من شأنه تتطلب وقت كبير   وواصل يقول ان التوأمة التي تعتبر شكل من أشكال التعاون و التي

مجددا ندائه لالتحاد االوروبي من اجل "تعبئة   الخبراء و املؤسسات الشريكة  وسيلة تبادل و اتصال بين  تصبح الحقا

  محل انتظار اطالقها.  املؤسساتية خصوصا تلك  التوأمات  قوية "لالدارات الشريكة و الخبراء بغية تكريس

     
 

 

 )واج(بري يربط بين تندوف والعاصمة املوريتانية نواكشوط دراسة لفتح خط 

تجري حاليا دراسة لفتح خط بري لنقل املسافرين يربط بين والية تندوف والعاصمة املوريتانية نواكشوط، حسبما 

 االثنين بالبيض وزير األشغال العمومية والنقل عبد الغني زعالن.  أعلنه اليوم

على هامش زيارة عمل وتفقد إلى والية البيض أن هذه الدراسة تأتي بعدما تم مؤخرا  و أوضح الوزير في تصريح لوأج

 فتح املعبر الحدودي بين البلدين.

من جهة أخرى، أشار السيد زعالن خالل هذه الزيارة التفقدية الى البيض أن طول شبكة الطرقات الوطنية بالوالية 

كلم  500كلم بعدما كان يقدر في وقت سابق ب  1044السنة الجارية   ارتفع في السنوات األخيرة الى الضعف حيث بلغ

 فقط.

تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من أجل  -يضيف الوزير-و يأتي االرتفاع في هذه الشبكة 

على أهمية صيانة وترميم والياتي مؤكدا في سياق حديثه  8البيض تحدها   ربط الوالية بالواليات املجاورة، خاصة وأن

 املنجزة.  الطرقات

منها اليوم خالل هذه الزيارة   4منشأة فنية )جسور( بالبيض، تم تدشين  44كما كشف الوزير عن استالم مؤخرا ل 

هذه املنشآت والتي تقطع غالبيتها أودية في تسهيل حركة تنقل   وذلك بكل من بلديتي بوعالم وبريزنة مبرزا أهمية

 والبضائع. املواطنين

ومن جهة أخرى أشار السيد زعالن لدى معاينته ملطار البيض أن هذا املرفق يعرف نقصا في استغالله، كاشفا عن 

الجوية الجزائرية للرفع عدد الرحالت عبر هذا املطار الذي يضمن   دراسة مع كل من شركة طاسيلي للطيران والخطوط

 صمة.حاليا رحلة واحدة أسبوعيا نحو الجزائر العا

و فيما يتعلق بالنقل البري فقد أعطى الوزير خالل هذه الزيارة إشارة انطالق عملية بيع التذاكر إلكترونيا لحافالت 

 املؤسسة العمومية لنقل املسافرين وسط.

خط للنقل البري عبر مختلف واليات الوطن وفقا ملديرها العام قيالن  50يذكر أن هذه املؤسسة العمومية تضمن حاليا 

 عبد الرزاق.
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كما كشف السيد قيالن خالل شروحاته للوزير عن إطالق الشركة قريبا لعملية الحجز اإللكتروني للتذاكر الخاص 

عمال شبكة األنترنت، كما سيتم البدء في عملية شراء التذاكر بإست  بهذه املؤسسة لنقل املسافرين عبر بوابة املؤسسة في

 ي إطار عصرنة الشركة وتطوير قطاع النقل البري.البطاقات البنكية والبريدية وذلك ف

 

 
 

 

 تجارة 
 

 :نقابة الصيادلة الخواص

 )الشروق أونالين(دواء مفقود وأزمة األدوية مستمرة  150

 

العضو في املجلس الوطني لنقابة الصيادلة الخواص مراد شابونية أن أزمة الدواء مازالت مستمرة، حيث تم   قال

على مستوى الصيدليات رغم اإلجراءات االحترازية التي قامت بها وزارة الصحة مؤخرا ملراقبة دواء مفقود  150إحصاء 

 .املنتجين واملستوردين

اإلثنين أن اللقاءات األخيرة التي جمعت نقابة الصيادلة بممثلي الوزارة في  ”الشروق”وأوضح مراد شابونية في تصريح لـ

راءات رقابية ملراقبة املنتجين املحليين للدواء من جهة واملستوردين من األيام املاضية، خلصت إلى ضرورة اتخاذ إج

التخاذ اإلجراءات  2018جهة أخرى، حيث تم تسطير برنامج خاص لذلك ملعرفة سبب الندرة الحقيقي قبل نهاية عام 

 .املناسبة لذلك

املزمنة وحتى األدوية العادية  دواء مفقود وأغلبها تخص األمراض 150وكشف عضو نقابة الصيادلة عن وجود قائمة 

مثل الحقن واملضادات الحيوية، في حين عرفت بعض األدوية استقرارا في اإلنتاج، مشيرا إلى أن السبب الرئيس للندرة 

نقص الكمية املستوردة مقارنة بالطلب   هو نقص اإلنتاج املحلي للدواء الناجم عن نقص املواد األولية، باإلضافة إلى

 .املنع من االستيرادعليها بسبب 

الدواء   طلبت وزارة الصحة رخص استيراد استثنائية مستعجلة لتأمين سوق  -يضيف ذات املتحدث–وفي هذا السياق  

قريبا والقضاء على الندرة، واعتبر شابونية أن هذه الرخص لن تقض ي على األزمة في املدى القريب باعتبار أن املخابر 

بل نهاية لن يكون ق -يقول –د لستة أشهر قبل تلبية الطلب، ولهذا فالقضاء على الندرة األجنبية تطلب برنامج استيرا

 .هذا العام

لقاء آخر في العاجل القريب لتقييم   وأفاد ذات املتحدث ان نقابة الصيادلة الخواص تنتظر من وزارة الصحة برمجة

مطلوبة بكثرة في املستشفيات، وحتى الصيدليات الوضع، خاصة أن األزمة ما تزال مستمرة والندرة مست أدوية حيوية و 

ألف صيدلي من  11العمومية هي األخرى لم تعد تغطي سوق الدواء بالشكل األمثل، في مقابل الصعوبات التي يواجهها 

الوكالة الوطنية للدواء التي ما زال مشروعها حبرا على   في انتظار تفعيل -يضيف–الخواص للتزود باألدوية، وكل هذا 

 .رق ولم تنطلق فعليا لتسيير سوق الدواء وتنظيمهو 
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 يقظة 
 

 في ظل  تنامي ازدحام الطرقات باملدن وخارجها

 )واج(لإلفالت من زحمة املرور ” سحرية“تطبيقات 

تحولت زحمة املرور إلى هاجس يومي يطارد الجزائريين في النوم واليقظة، وباتت مصدرا للعديد من األمراض الخطيرة 

 ملا تتسبب فيه من أمراض عضوية” مرض العصر“مقدمتها أمراض االحتراق النفس ي التي أطلق عليها األطباء اسم  في

 ..خطيرة على غرار الضغط والسكري والكلى والبروستات

زحمة املرور بسبب كثرة االحتجاجات وحوادث الطرقات والحواجز األمنية، بات الكثير من ” فخاخ“ولتفادي الوقوع في 

تعملي الطريق يستعينون بتطبيقات إلكترونية توفر خدمة اإلرشاد املروري الذكي، حيث توجه أصحاب السيارات مس

إلى أسرع الطرقات املختصرة وتخبرهم سلفا بمكان االكتظاظ املروري واملدة املطلوبة لتجاوزها، ومن أفضل التطبيقات 

املربوط باألقمار االصطناعية والذي يمنح ” غوغل مابس“التي تعرف رواجا كبيرا وسط السائقين التطبيق الشهير 

مستعمليه الوضعية اآلنية للطرقات لحظة بلحظة، حيث تمنح أصحاب املركبات نظرة دقيقة لشبكة الطرقات مع 

تلوين الطرقات املزدحمة باللون األحمر والطرقات امليسرة باللون األزرق، ويعمل التطبيق على إعطاء حلول سريعة 

ين بتوفير معطيات بديلة لطرق مختصرة مع إعطاء املدى الذي تستغرقه السيارة للوصول إلى الوجهة املحددة للسائق

لكل طريق وهذا ما يمنح للسائقين العديد من الخيارات ويجعلهم يتفادون املسالك املزدحمة خاصة في هذه الفترة من 

 فاعا خالل األيام املاضية وكانت مصحوبة بفيضانات تسببتالسنة والتي تشهد تباينا في درجات الحرارة التي شهدت ارت

 ..في كوارث مرورية قاتلة

الذي يمنح مستعملي السيارات نظرة شاملة عن ” وصلني“ومن التطبيقات التي تعرف انتشارا وسط السائقين تطبيق 

 .وضعية الطرقات السريعة والفرعية، ويمنحهم أفضل الحلول لتفادي زحمة املرور

والذي يمنح إمكانية التواصل بين ” يسير“آخر عرف رواجا كبيرا وسط السائقين أطلق عليه أصحابه شعار تطبيق  

السائقين ليخبر بعضهم بعضا عن وضعية الطرقات؛ حيث يستعمل هذا التطبيق للتحذير املسبق من زحمة املرور جراء 

التطبيق كتابة اسم الوجهة أو نطقها عبر الهاتف حوادث املرور والحواجز األمنية واالحتجاجات، ويكفي مستعملي هذا 

لتتهاطل عليه ردود املسجلين في نفس الخدمة واملتواجدين في نفس الوجهة إلخباره بوضعية الطريق، حيث يعتبر هذا 

التطبيق جزائريا مئة باملئة أبدعه مجموعة من الشباب وعرف نجاحا كبيرا ويساهم يوميا في في إنقاذ آالف السائقين 

 ..ن االزدحام املروري خاصة أثناء وقوع الحوادث وتهاطل األمطارم

 


