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االفتتاحية
رئيس التجمع الوطني لالقتصاد الرقمي لـ"الشروق":
الرقمنة محتكرة بالجزائر ..و 90باملائة من كوادر التكنولوجيا يهربون إلى الخارج (واج)
قال رئيس التجمع الوطني لالقتصاد الرقمي ،أحمد مهدي عمر عياش ،إن  90باملائة من املهندسين والتقنيين في
ّ
يتخرجون من الجامعات واملعاهد الجزائرية ،يوظفون في الخارج ،حيث تخسر
تكنولوجيات اإلعالم واالتصال الذين
الجزائر املاليير لتعليمهم دون أن تستفيد منهم ،وهذا حسبه ،يرجع إلى احتكار الرقمية من طرف شركات كبرى وعمومية،
وعدم الثقة في الشركات املصغرة التي ينشئها هؤالء الشباب.
وقال أحمد مهدي ،إنه في حال توظيف خريجي هذه الجامعات واملعاهد ،في الشركات العمومية ،فإنهم يتقاضون راتبا
شهريا ال يزيد عن  3ماليين والنصف مليون سنتيم ،غير أن سفرهم للعمل في دول أجنبية ،يفتح لهم مجاال أكبر ويمكنهم
من الحصول على رواتب تصل إلى  5آالف دوالر شهريا ،وهذه الوضعية ،حسب املتحدث ،تعكس واقع االقتصاد الرقمي
بالجزائر والذي ال يزال متأخرا جدا برأيه.
وأفاد مهدي ،بأن املهندسين والتقنيين في مجال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،الذين فضلوا البقاء في الجزائر ،يعمل
أغلبهم بطرق فوضوية وغير مراقبة ،مما جعلهم يعززون السوق املوازية في الرقمنة ،ويتعاملون مع الخارج بتسويق
البرمجيات ،علما أن الجزائر حسبه ،خسرت أمواال طائلة لتكوينهم.
وقال املتحدث “هناك احتكار في التكنولوجيا من طرف الشركات الكبرى ،ووجود قطيعة وعدم ثقة في املؤسسات
الناشئة ..هناك احتكار أيضا في ميدان األنترنت عكس الدول األجنبية التي فتحت مجاال للمتعاملين” ،مضيفا أن
االقتصاد الرقمي في بالدنا يعاني من عراقيل تتعلق بالدفع اإللكتروني ،وتمويل الشركات الناشئة ،واإلطار القانوني الذي
تعمل فيه ،واإلجراءات الجمركية ،وقانون البنك الجزائري ،والتخوف من االبتكار والكفاءة للشركات املصغرة الشبابية.
وأعاب رئيس التجمع الوطني لالقتصاد الرقمي ،عن السياسية التي تتبعها الدولة في تسيير سوق تكنولوجيات اإلعالم
واالتصال ،إذ أنها تتحاش ى مسائل تحتاج ذكاء وشجاعة ،معتبرا مشروع ربط املديريات والهيئات املحلية بالعالم الرقمي
من خالل إنشاء صفحات “التويتر” و”الفايسبوك” و”اليوتوب” ،خطوة تحتاج إلى توظيف شباب مختصين في
التكنولوجيا للحفاظ على مستوى املحتوى والخدمات.

تراجع كبير مرتقب في التكلفة اللوجستية لنقل السلع في آفاق ( 2025واج)
من املرتقب أن تعرف التكلفة اللوجستية لنقل السلع والبضائع تراجعا كبيرا في آفاق  2025بهدف تقليص السعر النهائي
للمنتوجات ،حسبما أفاد به اليوم السبت وزير األشغال العمومية و النقل ،عبد الغاني زعالن.
وقال الوزير خالل امللتقى الدولي حول النقل و اللوجستيك و تخزين السلع أنه "من املرتقب أن تمثل تكلفة لوجستيك
نقل السلع  15باملائة من سعر املنتوج في آفاق  2025مقابل  35باملائة حاليا".
وفي هذا الصدد ،أضاف املسؤول ان هدف البلد هو إدماج خدمات اللوجستيك في االقتصاد الوطني من اجل الوصول
ّ
السلع ،و منه ،رفع مستوى املنافسة لدى املتعاملين االقتصاديين ،مذكرا بوجود مخطط توجيهي
الى تقليص تكلفة نقل
يخص القواعد اللوجستية و الذي يحدد بصفة دقيقة صنف و مواضع القواعد اللوجستية ويأخذ في الحسبان
النشاطات االقتصادية و الخدمات على مستوى كل التراب الوطني.
وفي إطار هذا املخطط ،تم تقديم "توجيهات صارمة" تقض ي بإدراج نشاط اللوجستيك في التخطيط ملشاريع التنمية و
ربطها بشبكة السكك الحديدية و الطرق السريعة والطريق السيار شرق غرب و املوانئ و املطارات ،حسب الوزير ،مشرا
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الى ان الهدف يكمن في تسهيل نقل السلع بتقليص اآلجال و منه تكلفة النقل ما سينعكس على الثمن النهائي للمنتجات
عند التسويق .
وفي هذا اإلطار ،أكد الوزير أن ميناء الجزائر للوسط بالحمدانية (شرشال) ،املرتقب تسليمه في مارس  ،2019سيدعم
بقاعدة لوجستية و ثالث مناطق صناعية ذات مساحة كبيرة و التي سيتم ربطها بشبكة السكك الحديدية و الطريق
السيار شرق غرب والطريق الوطني رقم .1
كما سيتم إنجاز العديد من القواعد اللوجستية على مستوى الطريق السيار شرق غرب حسب االحتياجات املعبر عنها
من طرف املتعاملين االقتصاديين ،حسب الوزير.
ومن جهة أخرى جدد الوزير تأكيده على أهمية دور املجمع العمومي لنقل السلع واللوجستيك (لوجي ترانس) في إطار
أهداف تنمية اللوجستيك في الجزائر.
وأشار في هذا الصدد الى أن مخطط تطوير مجمع "لوجي ترنس" سيتدعم من خالل انجاز العديد من القواعد
اللوجستية في شمال البالد خاصة في واليات الجزائر وسطيف و برج بوعريرج و وهران.
وسيتم وضع قاعدة لوجستية أخرى في تمنراست لتسهيل املبادالت التجارية مع دول الساحل.
باإلضافة لذلك ،تم برمجة قاعدة لوجستية في والية تندوف لرفع التبادالت التجارية للجزائر مع كل من موريتانيا و
السينغال و في باقي الدول االفريقية.
وفيما يتعلق بالندوة الدولية حول العبور والخدمات اللوجستية و تخزين ونقل السلع ،اعتبر السيد زعالن ان هذا
الحدث على غرار املعرض الدولي لألشغال العمومية و صالون النقل و اللوجستيك بالجزائر فقد عبرت هذه التظاهرات
على أهمية هذا القطاع في التنمية املتعددة االبعاد.
وحسب السيد زعالن فان قطاع اللوجستيك يمثل رافدا حساسا و حيويا في الحياة االقتصادية و االجتماعية لكل
بلد ،ما يتطلب حسبه تظافر الجهود من أجل مضاعفة عدد املنصات اللوجستية وتأطير هذا النشاط الذي يتطلب
تنسيق العمل بين مختلف القطاعات.
وتنظم الطبعة الثالثة للندوة الدولية  2018حول النقل و اللوجستيك و تخزين السلع يومي  8و  9ديسمبر الجاري في
الجزائر تحت شعار "النقل اللوجستيكي ونقل وتخزين البضائع  -الصين".
وتأتي هذه العملية حسب املنظمين في إطار إحياء الذكرى  60لتأسيس العالقات الديبلوماسية بين الجزائر والصين.
ويبرز موضوع املنتدى مشاركة الجزائر في مشروع الصين "طريق الحرير" وهي مبادرة تجارية للصين من اجل مرافقة
شركائها التجاريين من خالل االستثمار االقتصادي.

تنظيم منتدى 'افريكا  "2018يومي  8و  9ديسمبر بشرم الشيخ في مصر (واج)
سينظم منتدى "افريكا  "2018والذي يمثل حدث اقتصادي قاري ،يومي  8و  9ديسمبر الجاري بمدينة ؤ بمشاركة
وزير الصناعة و املناجم ،السيد يوسف يوسفي ممثال لرئيس الجمهورية ،السيد عبد العزيز بوتفليقة ،حسب ما أفاد
به يوم الخميس بيان للوزارة .
وحسب ذات املصدر ،فان الهدف األساس ي لهذا اللقاء ،الذي سيشارك فيه عدد كبير من رؤساء دول افريقية ،و كبار
املصنعين إلى جانب شخصيات من عالم األعمال ،يتمثل في تطوير التجارة و تعزيز االستثمار في افريقيا و الرفع من
نسبة االندماج اإلقليمي.
كما سيعكف املشاركون في هذا الحدث على تباحث القضايا املتعلقة بريادة األعمال وتمكين النساء في اتخاذ القرارات.

4

الدولة وضعت آليات لتطوير الحكم الراشد والشفافية في التسيير (واج)
أكد وزير الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي اليوم الثالثاء بالجزائر العاصمة ،أن الدولة
"وضعت أجهزة وآليات تساهم في تطوير الحكم الراشد والشفافية في التسيير".
وقال السيد بدوي خالل افتتاحه ألشغال املنتدى الدولي حول تعزيز قدرات الحوكمة باملركز الدولي للمؤتمرات عبد
اللطيف رحالي أن " الدولة الجزائرية رسمت معالم تعميق نهج الحوكمة في التسيير والتكيف مع متطلبات العصرنة
واالنفتاح وعملت على ترسيخ وتكريس وجودها القانوني في الدستوري حيث تم وضع أجهزة وآليات تساهم في تطوير
الحكم الراشد والشفافية في التسيير".
وأضاف أن الجزائر تبنت "نظرة استشرافية متجددة تضع االستثمار في رأس املال البشري باعتباره العمود الفقري ألي
مشروع إصالح" ي مشيرا إلى أن قواعد هذه اإلصالحات "أرسيت في منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي التي تحظى
باهتمام خاص من الحكومة".
وشدد وزير الداخلية على أن هذه النظرة" ،يؤكد عليها رئيس الجمهورية في جميع املناسبات ،وآخرها ما جاء في رسالته
إلى املشاركين في لقاء الحكومة والوالة حيث أكد ضرورة تثمين القدرات البشرية املتوفرة من خالل سياسات تكوين
وإعادة تأهيل واعية وهادفة ومتناسقة مع االستراتيجية املعتمدة".
وبعد أن أكد سعي الحكومة إلى "دعم سياسات التحسين املستمر ألداء مؤسسات الدولة وإصالح خدمات املرافق
العمومية وتحسين عالقتها مع املواطن" ي قال السيد بدوي أن دائرته الوزارية عملت على تجسيد االستراتيجية الوطنية
من خالل "تثمين املبادرات املحلية ،عصرنة اإلدارة ،تعميم منافع التنمية وسن قوانين تعزز الحوكمة وجودة الخدمات".
وفي ذات السياقي دعا وزير الداخلية إلى "تعزيز القدرات الوطنية للمؤسسات املكلفة بالتكوين والبحث والدراسات
وتفعيل دور الشراكة"ي وذلك من خالل "وضع استراتيجية شاملة ومتناسقة لكسب رهان النوعية والفعالية والرقي
بهيئات التكوين وجعلها أقطابا للعلم واملعرفة وعلى رأسها املدرسة الوطنية لإلدارة".
واعتبر أن تحسين كفاءات املوظفين الحكوميين" ،أضحى حتمية ال مناص منها لالرتقاء الى االحترافية واملهنية العاليتين
والتمتع بنظرة استشرافية بعيدة املدى للتفاعل مع املستقبل والتشبع بقيم وروح املرفق العام ومبادئ الحوكمة،
لضمان التكيف مع الواقع االقتصادي واالجتماعي والتجاوب معه خدمة للمواطن والوطن".
وأشار الوزير الى أن هذا املنتدى ،يعد "فرصة لتبادل التجارب وتوثيق التعاون الدولي لتعزيز دور املؤسسات املكلفة
بالتكوين" ،معبرا عن أمله في التوصل الى توصيات تكون بمثابة "خارطة طريق تبلور نظرة جديدة حول بناء مؤسسات
التكوين ملختلف أعوان الدولة".

بسبب تراجع التكلفة اللوجيستية لنقلها
أسعار السلع واملنتجات تنخفض بنسبة  10باملائة (واج)
من املرتقب أن تعرف التكلفة اللوجستية لنقل السلع والبضائع تراجعا كبيرا في آفاق  2025بهدف تقليص السعر النهائي
للمنتوجات ،األمر الذي سيؤدي بصفة آلية إلى انخفاض أسعار املنتجات بنسبة  10باملائة ،مقارنة باألسعار الحالية.
وقال وزير األشغال العمومية والنقل ،عبد الغاني زعالن ،خالل امللتقى الدولي حول النقل واللوجستيك وتخزين السلع
أنه “من املرتقب أن تمثل تكلفة لوجستيك نقل السلع  15باملائة من سعر املنتوج في آفاق  2025مقابل  35باملائة
حاليا”.
وفي هذا الصدد ،أضاف املسؤول ان هدف البلد هو إدماج خدمات اللوجستيك في االقتصاد الوطني من اجل الوصول
5

ّ
السلع ،و منه رفع مستوى املنافسة لدى املتعاملين االقتصاديين ،مذكرا بوجود مخطط توجيهي
إلى تقليص تكلفة نقل
يخص القواعد اللوجستية والذي يحدد بصفة دقيقة صنف ومواضع القواعد اللوجستية ويأخذ في الحسبان
النشاطات االقتصادية والخدمات على مستوى كل التراب الوطني.
وفي إطار هذا املخطط ،تم تقديم “توجيهات” تقض ي بإدراج نشاط اللوجستيك في التخطيط ملشاريع التنمية وربطها
بشبكة السكك الحديدية والطرق السريعة والطريق السيار شرق غرب واملوانئ واملطارات ،حسب الوزير ،مشيرا إلى أن
الهدف يكمن في تسهيل نقل السلع بتقليص اآلجال ومنه تكلفة النقل ما سينعكس على الثمن النهائي للمنتجات عند
التسويق.
وفي هذا اإلطار ،اكد الوزير أن ميناء الجزائر للوسط بالحمدانية (شرشال) ،املرتقب تسليمه في مارس  ،2019سيدعم
بقاعدة لوجستية وثالث مناطق صناعية ذات مساحة كبيرة والتي سيتم ربطها بشبكة السكك الحديدية والطريق السيار
شرق غرب والطريق الوطني رقم .1
كما سيتم إنجاز العديد من القواعد اللوجستية على مستوى الطريق السيار شرق غرب حسب االحتياجات املعبر عنها
من طرف املتعاملين االقتصاديين ،حسب الوزير.
ومن جهة أخرى ،جدد الوزير تأكيده على أهمية دور املجمع العمومي لنقل السلع واللوجستيك (لوجي ترانس) في إطار
أهداف تنمية اللوجستيك في الجزائر.
وأشار الى أن مخطط تطوير مجمع “لوجي ترنس” سيتدعم من خالل انجاز العديد من القواعد اللوجستية في شمال
البالد ،خاصة في واليات الجزائر وسطيف وبرج بوعريريج ووهران ،وسيتم وضع قاعدة لوجستية أخرى في تمنراست
لتسهيل املبادالت التجارية مع دول الساحل.
باإلضافة لذلك ،تم برمجة قاعدة لوجستية في والية تندوف لرفع التبادالت التجارية للجزائر مع كل من موريتانيا
والسينغال وفي باقي الدول اإلفريقية ،وفيما يتعلق بالندوة الدولية حول العبور والخدمات اللوجستية وتخزين ونقل
السلع ،اعتبر زعالن ان هذا الحدث على غرار املعرض الدولي لألشغال العمومية وصالون النقل و للوجستيك بالجزائر
فقد عبرت هذه التظاهرات على أهمية هذا القطاع في التنمية املتعددة االبعاد.
وحسب زعالن ،فإن قطاع اللوجستيك يمثل رافدا حساسا وحيويا في الحياة االقتصادية واالجتماعية لكل بلد ،ما
يتطلب حسبه تضافر الجهود من اجل مضاعفة عدد املنصات اللوجستية وتأطير هذا النشاط الذي يتطلب تنسيق
العمل بين مختلف القطاعات.

الستقبال السفن الضخمة :مجلس مساهمة الدولة يدعم ميناء جن جن بـ  6مليار دينار(تي آس آ)
كشف املدير العام مليناء جن جن بوالية جيجل عبد السالم بواب  ،في تصريح لـ  TSAعربي  ،أنه تم املوافقة على انشاء
رصيف جديد داخل ميناء جن جن بوالية جيجل  ،من طرف مجلس مساهمة الدولة خالل االسبوع الفارط  ،بغالف
مالي قدره  6مليار دينار  ،وهذا الرصيف موجه للسفن الكبيرة  ،و سيكون بعمق  18متر  ،الستيعاب السفن الكبيرة التي
تصل حمولتها الى  170ألف طن.
وأكد محدثنا  ،على هامش افتتاح الطبعة الثالثة الدولية مللتقى النقل واالمداد واللوجستيات وتخزين املنتجات “سيتام”
تحت عنوان” الصين ”  ،أن سنة 2019ستكون سنة تصدير بامتياز ملختلف املنتجات الجزائرية عبر ميناء جن جن.

6

نمو بنسبة  17باملائة في الصناعة الوطنية للدوية خالل السنوات األخيرة (واج)
أكد رئيس اإلتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة عبد الواحد كرار اليوم الجمعية بالجزائر أن الصناعة الوطنية لألدوية
قد حققت خالل السنوات األخيرة نموا قدر بنسبة  17باملائة.
وأوضح الدكتور كرار بمناسبة األيام الثانية للصناعة الصيدالنية أن هذه األخيرة قد "حققت خالل السنوات األخيرة
نموا بقدر نسبة  17باملائة " وهي نسبة "لم يحققها –حسبه-أي قطاع آخر بالجزائر" حيث انتقلت من  473مليون دوالر
أمريكي خالل سنة  2008إلى قرابة مليارين دوالر امريكي خالل سنة . 2017
وأرجع ذات املسؤول ثمرة هذا التطور الذي حققته الصناعة الصيدالنية الوطنية الفتية إلى املعركة التي خاضها
املستثمرين في هذا املجال إلى جانب الدعم الكبير الذي تلقته هذه الصناعة من طرف السلطات العمومية من خالل
القرار الذي اتخذته في سنة  2008والقاض ي " بمنع استيراد األدوية التي تنتج محليا ".
كما أكد باملناسبة أنه وبفضل هذا التطور الذي عرفته الصناعة الصيدالنية تمكنت الدولة من تقليص فاتورة استيراد
هذه املادة الحيوية إلى  2مليار دوالر أمريكي مشيرا بأنه ولوها –كما أشار " -لبلغت هذه الفاتورة  5مليارات دوالر أمريكي
خالل سنة ." 2018
وأضاف من جانب آخر أن الصناعة الوطنية الصيدالنية التي أصبحت أثبتت وجودها تواصل معركة اإلنتاج وتطوير
جميع أصناف األدوية مؤكدا –حسبه " -رفعها التحدي لتحقيق نسبة  70من تغطية اإلحتياجات الوطنية وهو الهدف
الذي تسعى إليه السلطات العمومية للحماية من التبعية إلى املخابر األجنبية".
لإلشارة سيتطرق املشاركون في هذه األيام ذات الطابع اإلقتصادي والعلمي والتي تدوم يومين إلى تجربة بعض الدول
التي نجحت في مجال الصناعة الصيدالنية ودراسات حول املعادلة البيولوجية والبيئة اللوجستية واملالية لحصيلة
وتقييم سنة كاملة بعد عقد األيام الصيدالنية األولى سنة . 2017

ضرورة استغالل الطاقات املتجددة في املرافق الشبانية والرياضية (واج)
دعا وزير الشباب والرياضة ،محمد حطاب ،اليوم السبت بأدرار إلى ضرورة استعمال الطاقات املتجددة في املرافق
ّ
الشبانية والرياضية.
وأوضح الوزير على هامش تدشينه مركب رياض ي جواري ،بقصر أوالد محمود،ببلدية املطارفة ( 160كلم شمال أدرار)
في إطار الزيارة التي شرع فيها إلى هذه الوالية والتي تدوم يومين" أنه يتعين استغالل الطاقات املتجددة في الهياكل
ّ
الشبانية والرياضية ،مما من شأنه تقليص تكاليف استهالك الطاقة باملرافق التابعة للقطاع" ،داعيا في الوقت ذاته
أيضا إلى تعزيز البعد اإليكولوجي بتلك املرافق من خالل العناية باملساحات الخضراء.
ويضم هذا املركب قاعة متعددة الرياضات ،وأخرى للنشاطات وملعب ملختلف الرياضات ،حيث يساهم هذا الهيكل في
تفعيل األنشطة الترفيهية لفائدة شباب هذه املنطقة املعزولة.
وبذات املوقع ،استمع الوزير إلى انشغاالت بعض مستخدمي القطاع وممثلي الجمعيات ،سيما ما تعلق منه برفع حجم
ّ
الشبانية والرياضية بهذه املنطقة النائية.
الدعم وتعزيز املرافقة ألنشطة الجمعيات
ّ
شبانية بمشاركة جمعيات من مختلف
كما أشرف محمد حطاب بذات البلدية على إعطاء إشارة انطالق تظاهرة ثقافية
جهات الوالية ،قبل أن يدشن مسبح جواري  8ماي  1945ببلدية زاوية كونتة ( 80كلم جنوب الوالية).
وتفقد الوزير كذلك ورشة إنجاز مسبح جواري بحي املدينة الجديدة سيدي محمد بلكبير ،بعاصمة الوالية وحضر جانبا
ّ
شبانية ورياضية بديوان املركب املتعددة الرياضات  18فبراير ببلدية أدرار.
من أنشطة
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وشدد وزير الشباب والرياضة خالل هذه الزيارة على ضرورة تركيز االهتمام في املرحلة الراهنة على اإلستثمار في املوارد
البشرية من أجل ضمان تسيير أمثل لهياكل القطاع التي عرفت ،كما قال "قفزة نوعية" خالل العقود األربعة األخيرة.
كما شكلت الزيارة فرصة ملمثلي النوادي الرياضية املحلية لطرح انشغالهم بخصوص زيادة حجم الدعم املالي سيما في
ظل انعدام رعاية األنشطة الرياضية باملنطقة.
ويواصل وزير الشباب والرياضة زيارته إلى والية أدرار غدا األحد بمعاينة مشاريع أخرى تابعة لقطاعه باملنطقة.

وزارة السكن بصدد إعداد قانون جديد "موحد ومتجانس" للتعمير (واج)
أكد وزير السكن والعمران واملدينة عبد الوحيد طمار اليوم السبت بمستغانم أن دائرته الوزارية بصدد إعداد نص
قانوني جديد "موحد ومتجانس" للتعمير.
و أوضح الوزير خالل لقاء صحفي على هامش زيارة عمل الى والية مستغانم أن "القانون الجديد سيجمع ما بين قانون
التعمير  29-90و قانون املدينة  06-06وقانون التسوية العقارية  08-15الذي تم تمديد آجال تطبيقه عدة مرات".
سيساهم القانون الجديد الذي يقوم بإعداده مجموعة من الخبراء -يضيف السيد تمار -في تأطير ومعالجة العديد من
املعطيات ومن بينها تسوية وضعية السكنات غير الشرعية والبنايات غير املكتملة.
وأكد عبد الوحيد تمار أن دائرته الوزارية "ستقوم بعملية تشاور على املستوى املحلي في بعض الواليات وباختيار والية
نموذجية لتطبيق مقتضيات هذا النص الجديد بعد املصادقة عليه من قبل البرملان".
وبخصوص النمط الجديد املوجه للكراء أبرز الوزير أن "هذا النمط سيساعد على خلق سوق إيجاري تنافس ي بين
املرقين يلبي الطلب املتزايد على هذا النوع من السكنات ويخفف العبء على ميزانية الدولة".
وذكر أن " 50إلى  60في املئة من الطلب على سوق العقار في العالم خاص باإليجار وليس باقتناء السكن" مبرزا أن
"ضعف سوق اإليجارات في الجزائر ساعد على بقاءه مغلقا وشجع التعامالت غير القانونية كاإليجار غير الشرعي واإليجار
الفرعي".
وسيساعد النص الجديد الذي يتضمنه قانون املالية لسنة  2019على إنجاز برامج سكنية من قبل املرقين الخواص
والعمومين موجهة لإليجار بما يتناسب مع مختلف قدرات املواطنين سواء كانوا ذوي دخل ضعيف أو متوسط أو عالي
مع تشجيع للمتعاملين االقتصاديين الذين سيكون لهم نصيب ضمن هذه املشاريع للترقية الحرة ،يضيف السيد تمار.
و سيتم -وفقا للوزير -تحديد قيمة اإليجار في إطار النمط الجديد من خالل دفتر شروط يوضع على املستوى املحلي و
بكل والية الختيار القيمة املناسبة لإليجار والتي تكون فيها الدولة واملرقي واملواطن رابحين.
وطالب السيد طمار دواويين الترقية والتسيير العقاري باالستعداد للمساهمة في خلق هذا السوق اإليجاري من خالل
تطبيق األحكام الجديدة املتعلقة بالتنازل بعد سنتين من االستفادة من السكن أو قبل ذلك شرط إعادة إعانة الدولة.
وقد أشرف وزير السكن والعمران واملدينة اليوم السبت بوالية مستغانم على توزيع مفاتيح  190سكن عمومي إيجاري
(بلدية بوقيرات) و 136سكن بصيغة عدل (بلدية حاس ي مماش) و  500إعانة مالية للبناء الريفي موزعة على  25بلدية.
كما وضع حجر األساس إلنجاز  1.500وحدة سكنية ترقوية مدعمة بمختلف مناطق الوالية وعاين مشروع البناء الريفي
املجمع بقرية الدرادب ببلدية استيدية ومشاريع التهيئة الحضرية والتحسين العمراني ل  1.700مسكن بحي صالمندر.

انتخاب السيد قيطوني نائبا لرئيس منظمة أوبك لعام ( 2019واج)
انتخب ممثلو أعضاء منظمة الدول املصدرة للنفط "أوبك" خالل اجتماعهم بفيينا وزير الطاقة ،مصطفى قيطوني،
نائبا لرئيس هذه املنظمة لعام  ،2019حسبما أفاد بيان للوزارة.
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كما انتخب باإلجماع خالل هذا االجتماعي الذي انعقد أمس الجمعة بقمر املنظمة بالعاصمة النمساوية ،وزير النفط
الفنزويل ،مانويل سلفادور كيفيدو فيرنانديزً ،
رئيسا ألوبك ،اعتبارا من  1يناير  ،2019حسب نفس املصدر.
يذكر أن أعضاء أوبك واملنتجون غير األعضاء في املنظمة الذين انضموا إلى إعالن التعاون ،وعلى رأسهم روسيا ،أعلنوا
ً
ً
انخفاضا مشتركا في إنتاجهم ب 2ر 1مليون برميل/اليوم لتحسين األسعار.
في نفس االجتماع
ويتوزع هذا الهدف على  800.000برميل/اليوم تقوم بخفضها الدول ال 15األعضاء في منظمة أوبك و 400.000
برميل/اليوم تخفضها الدول الشعر الشريكة في االتفاق ،بما في ذلك روسيا.
وقد تم االتفاق على هذا التخفيض ،الذي يمثل أكثر من  1باملائة من اإلنتاج العالمي ،بهدف وقف هبوط األسعار ،التي
تراجعت بنسبة  30باملائة خالل شهرين في سياق زيادة العرض في السوق.
وقد أنهت أسعار النفط يوم الجمعة على ارتفاع محسوس بعد اإلعالن عن هذا القرار حيث زاد سعر خام البرنت (عقود
التسليم في فبراير) ب 61ر1دوالر ليغلق عند 67ر61دوالر ،في حين أن خام غرب تكساس الوسيط (عقود التسليم في
يناير) ارتفعت بمقدار 12ر1دوالر لتغلق عند 61ر52دوالر.

بنوك /مالية وتأمينات
تعاون وشراكة
مفوضة بريطانيا للتجارة بإفريقيا :نريد رفع االستثمارات املشتركة مع الجزائر إلى مستويات
أعلى(اإلذاعة الوطنية)
اعتبرت املفوضة البريطانية للتجارة بإفريقيا ،إيما ويد سميث اليوم الخميس بالجزائر أن خروج اململكة املتحدة من
االتحاد األوروبي (بريكسيت) هو بمثابة "فرصة" لبالدها لتعزيز عالقاته التجارية و رفع استثماراته املشتركة مع الجزائر
إلى مستويات أعلى.
و في ردها على سؤال ،خالل ندوة صحفية نظمت على هامش زيرتها للجزائر ،بخصوص احتمال حدوث قفزة في املبادالت
التجارية بين اململكة املتحدة والجزائر بعد خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ،قالت ويد سميث " :هذا بالضبط سبب
وجودي بالجزائر هذا األسبوع" ،موضحة ان "الخروج من االتحاد األوروبي هو فرصة تسمح لنا بوضع إطار أحسن للرفع
من املبادالت مع مختلف الدول من بينها الجزائر".
و بحسبها ،فإن حجم املبادالت الحالي بين البلدين ،و املقدر بـ  2مليار جنيه استرليني" ،رقم ضئيل وال يعكس طموحات
كال الطرفين وال يترجم الفرص القائمة للشراكة" مضيفة "قد يعتقد البعض أن  2مليار جنيه استرليني رقم كبير ،لكن
في رأيي ،هو ضئيل بالنسبة لبلد بحجم الجزائر  ،في اعتقادي يمكننا أن نعمل احسن"،
كما إعتبرت املتحدثة أن الشراكة هي "املفتاح" لتطوير العالقات االقتصادية بين البلدين ،باغتنام الفرص "الهامة"
التي تقدمها الجزائر بالتكامل مع الخبرة البريطانية.
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و يقوم هذا املنهج على جمع رواد األعمال في كال البلدين ،تضيف ويد سميث ،مشددة على ضرورة تحسيس رجال
األعمال البريطانيين بفرص الشراكة القائمة في الجزائر في مختلف املجاالت ،خصوصا في مجاالت املحروقات و الطاقات
املتجددة و الزراعة و الصناعة و العمران و املدن الذكية.
كما سيدعم هذا التقارب الطموحات الجزائرية من حيث الصادرات نحو إفريقيا ،حسب املسؤولة التي اظهرت استعداد
بالدها "ملساعدة الحكومة الجزائرية ودعمها لتحقيق أهدافها في تنويع االقتصاد الجزائري واإلصالح الهيكلي".
و أضافت "انه ليس بالضرورة أن تكون شراكة بين الجزائر واململكة املتحدة وحدها .يمكن تحقيق هذه الشراكة بأبعد
من العالقات الثنائية ،مشيرة الى مطار الجزائر الدولي الجديد الذي تنجزه مؤسسة صينية بمساهمة بريطانية مهمة من
حيث التصميم والهندسة املعمارية واملعدات.
و بخصوص القاعدة  49/51التي تحكم االستثمار األجنبي في الجزائر ،أكدت املفوضة البريطانية أن هذه القاعدة ال
تشكل عائقا أمام رجال األعمال البريطانيين .
"الجزائر ليست وحدها التي إعتمدت هذه القاعدة .هناك العديد من الدول اإلفريقية لها قوانين مماثلة .لكن هذا ال
يكبح استعداد الشركات البريطانية لالستثمار في إفريقيا .حجم استثماراتنا في أفريقيا يتجاوز  45مليار جنيه استرليني.
عدم امتالك أغلبية رأسمال ليس سببا كافيا لرفض املجيء لالستثمار".
و في هذا الصدد ،قالت املسؤولة ان "الشركات البريطانية بنت سمعتها الدولية الجيدة لقدرتها على العمل عن كثب مع
الشركات املحلية" ،مضيفة انه "عادة ما تميل الشركات إلى االعتقاد بأن ملكية رأس املال االستثمار بنسبة  ?100هي
القرار األكثر مالءمة ،ولكن في الواقع هذا ليس هو الحال دوما".
وحول القيود التي فرضتها الجزائر لتنظيم تجارتها الخارجية ،قالت ويد-سميث إن بالدها ستواصل تشجيع متعامليها
على اغتنام الفرص التجارية التي يوفرها االقتصاد الجزائري.
كما اضافت "تقرر الدولة الجزائرية القواعد والقوانين التي تناسب اقتصادها ،حتى لو كانت مواقفنا بشأن التجارة
الدولية الحرة واضحة".
و لدى تطرقها للجانب االمني ،أشارت املسؤولة البريطانية إلى أن الجزائر قد اتخذت كافة اإلجراءات الالزمة لتعزيز األمن
والثقة ،ولكن يجب أن يرافق ذلك بجهد تحسيس ي في اوساط رجال األعمال في اململكة املتحدة.
و قالت ايضا" ،املشكلة هي أن عالم األعمال في كال البلدين ال يعرف كل منهما اآلخر بشكل كاف ،ونحن بحاجة إلى
تقريبهما أكثر من أجل فهم أفضل للوضع والفرص املوجودة في الجزائر".
ووفقا لألرقام التي قدمها سفير اململكة املتحدة في الجزائر ،فإن  127شركة بريطانية تنشط في الجزائر.

قمة قادة االتحاد املغاربي :نحو عقد اجتماع وزاري تحضيري (واج)
أعلن األمين العام التحاد املغرب العربي ،الطيب البكوش ،خالل مائدة مستديرة نظمها اليوم السبت االتحاد النقابي
لعمال املغرب العربي ،بأنه تمت مراسلة وزراء خارجية الدول األعضاء في االتحاد ،من أجل عقد اجتماع تحضيري في
تونس ،استعدادا لعقد القمة السابعة لرؤساء دول املغرب العربي.
وحسب وكالة األنباء التونسية (وأت) التي أوردت الخبر ،فإن السيد البكوش ،أوضح خالل اللقاء الذي أنتظم تحت
عنوان "قادرون على بناء مغرب عربي كبير" ،بأن هذه الدعوة لقيت موافقة كل من الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا
التي عبرت كل منها عن رغبتها في إستضافة مجلس وزراء خارجية دول اإلتحاد.
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وكانت الجزائر قد راسلت مؤخرا األمين العام التحاد املغرب العربي من أجل تنظيم اجتماع ملجلس وزراء الشؤون
الخارجية لالتحاد في أقرب اآلجال ،و هي املبادرة التي "تنم عن قناعة راسخة لدى الجزائر ،عبرت عنها في العديد
من املناسبات ،بضرورة إعادة بعث و بناء الصرح املغاربي و إعادة تفعيل هياكله".
و قد ثمنت األمانة العامة التحاد املغرب العربي مبادرة الجزائر ،كونها تأتي في سياق نتائج القمة االستثنائية الحادية
عشرة التي عقدت يومي  18-17نوفمبر الجاري في أديس أبابا (أثيوبيا) ،حول موضوع اإلصالح املؤسساتي للمنظمة،
والتي ركزت بشكل الفت على دور املجموعات اإلقليمية االقتصادية في االندماج القاري ،حيث أولت أدوارا هامة في
إطار الرؤية الجديدة لعمل االتحاد اإلفريقي وتسييره ومستقبله".
ويذكر أن آخر اجتماع عادي ملجلس لوزراء خارجية اتحاد املغرب العربي انعقد سنة  ، 2003بينما التأمت آخر قمة
لقادة البلدان املغاربية سنة  1989بتونس.
ومن جهة أخرى ،و بالنظر إلى الرهانات املشتركة ،خاصة منها ذات الطابع األمني ،بادرت الجزائر شهر يوليو من سنة
 2012إلى عقد دورة استثنائية ملجلس وزراء خارجية دول االتحاد خصص لبحث إشكالية األمن باملنطقة املغاربية و
وضع األسس لسياسة أمنية مشتركة.

تجارة
املنظم
جمعيات تحسس وأخصائيون يستصعبون تطبيق املرسوم ِّ
محاصرة "الثالثي األبيض" صعبة لكنها ممكنة (املساء)
من املنتظر أن يبدأ العمل بالوسم الغذائي في ماي القادم ،حيث يفرض على املصنعين احترام معايير ،تبين باأللوان
نسبة تأثير املنتوج على الصحة ،لكن يبدو أن جمعيات حماية املستهلك وأخصائيي التغذية ال ينتظرون نتيجة إيجابية،
بالنظر إلى عدة عوامل ،أهمها أن املنتجين للمواد الغذائية املصنعة ال يستجيبون بسرعة لهذا املرسوم الذي يرونه
صعب التجسيد ،وأنه من الصعب تغيير نمط االستهالك لدى الزبون الذي "عودوه" على نسبة معينة من السكر أو
الدهون أو امللح ،وأن بتعديلها يتطلب وقتا وتضافرا للجهود حتى تؤتي املبادرة ثمارها في تغيير قناعات الناس إلى األحسن،
ومنه املحافظة على الصحة.
كل "البالوي" الصحية تأتي من النمط الغذائي ،هذه العبارة التي نسمعها من كل األطباء واألخصائيين في مختلف
األمراض ،خاصة املستعصية ،ويوصون باالنتباه دائما إلى نسبة ثالثية السكر والدهون وامللح ،وعقلنة استهالكها،
وإعطاء الجسم ما يحتاجه بدون إفراط وال تفريط.
مصطفى زبدي :ننتظر املرسوم الجديد لضمان حماية املستهلك
يتساءل الدكتور مصطفى زبدي ،رئيس جمعية حماية املستهلك ،عن التأخر الكبير في تنظيم وتحديد نسبة السكر
واألمالح والدهون في املواد الغذائية املصنعة ،قائال بأن ننتظر صدور املرسوم التنفيذي الذي أعدته وزارة التجارة
الخاص بالوسم الغذائي ،الذي يفرض على املتعاملين االقتصاديين العاملين في قطاع تصنيع املواد الغذائية ،احترام
املعايير املعمول بها ،والذي سوف يتم بموجبه تحديد كمية املواد الغذائية ونسبة اإلضافات من املواد السكرية وامللح
والدهون.
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ويرمي املرسومـ حسب محدثنا ـإلى إلزام املصنعين بوضع عالمات تحدد نسبة املواد الثالث املذكورة في منتوجاتهم ،منها
اللون األخضر للمنتوجات املحتوية على إضافات منخفضة من السكر،امللح،الدهون ،واللون البرتقالي للمنتوجات
متوسطة اإلضافات ،واللون األحمر للمنتجات التي تحوي سكريات أو أمالح أو دهون عالية.
ذكر الدكتور زبدي أنه ال يمكن في الوقت الحالي بأي حال من األحوال ،فرض مراقبة ميدانية على السلع الغذائية
املصنعة ،بشأن احترام هذه املعايير التي تطبقها الدول املتقدمة في هذا املجال ،وأن املنتجين يستمرون في إنتاج سلعهم
دون وجود هذه املعايير التي تهم املستهلك وتحفظ صحته وسالمته ،واألخطر في ذلك أن عدد املصابين باألمراض املزمنة
يزداد بشكل مخيف ،فاإلحصائيات ـ يقول محدثنا -تشير إلى أن خمسة ماليين جزائري مصابون بالسكري ،وأن ثلث
الجزائريين مصابون بالضغط الدموي ،مع تسجيل 50ألفإصابةباألورامالسرطانيةسنويا.
تأسف رئيس جمعية حماية املستهلك ،عن إقصاء جمعيته من املشاركة في إعداد هذا املرسوم التنفيذي لوضع
اإلستراتيجية واملنهجية ،وقال "راسلنا اللجنة لكن لم نتلق أي رد ،واكتفت الجهات الوصية فقط بإشراكنا في الورشات
ّ
التي نظمت ملناقشة املوضوع ،حيث شاركت عدة قطاعات".
بلغة األرقام ،يؤكد الدكتور زبدي أن "الثالوث األبيض" تسبب حاليا في إصابة خمسة ماليين شخص بداء السكري،
واألدهى أن ثلث الجزائريين مصابون بالضغط الدموي .كما أن األورام السرطانية بمختلف أنواعها في ارتفاع رهيب،
حيث تؤكد اإلحصائيات تسجيل  50ألف حالة سنويا ،مما يجعلنا حقا ندق ناقوس الخطر.
الفديرالية الوطنية لحماية املستهلك :بعض املصنعين استجابوا  ..في انتظار آخرين
من جهته ،أكد رئيس الفديرالية الوطنية لحماية املستهلك ،زكي حريز ،أن منظمته بدأت بالعمل في هذا املسعى منذ
سنة  ،2013ودعت إلى عقلنة استعمال السكر ،امللح واملواد الدسمة في املواد الغذائية املصنعة ،حيث قال محدثنا،
قامت الفديرالية بعدة حمالت تحسيسية مست أصحاب محالت اإلطعام ،لتنظيم الوجبات املقدمة للزبائن ،وتوعيتهم
بضرورة االهتمام بصحة املواطن ،وليس التركيز فقط على الربح ،في إشارة إلى األطباق التي يتم إعدادها والتي غالبا ما
تحتوي على دهون زائدة عن اللزوم وغيرها.
أفاد السيد حريز أن هيئته قامت أيضا بتحسيس أصحاب املصانع املختصة في تصنيع املواد الغذائية ،لحملهم على
التقليل من املواد الثالث ،وساهمت الفديرالية في نشر هذا الوعي الصحي ،واعترفت بنشاطها املنظمة العاملية للتغذية،
التي منحتها جائزة سنة  ،2013مضيفا أن العمل يجري مع وزارة التجارة بتنسيق دائم لتنظيم سوق املواد االستهالكية
والحفاظ على الصحة العمومية للمواطنين ،وأكدت الجزائر خالل يوم إعالمي نظمته منذ أشهر مع االتحاد األوروبي،
التزامها باحترام املقاييس العاملية لتصنيع املواد الغذائية ،حيث أبدى منتجو املشروبات استجابة لهذا املسعى.
يؤكد املصدر أن املطلوب من وزارة الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة العمرانية ،مساعدة املتعاملين االقتصاديين
ّ
وتشجيعهم على تشكيل أطر قانونية لرفع االنشغاالت ،بتسهيل اإلجراءات القانونية لتشكيل جمعيات تنظم مختلف
شعب تصنيع املنتجات الغذائية ،مستغربا عن أنه ال يوجد إلى حد الساعة في الساحة إال جمعيتان بارزتان في قطاع
تصنيع املواد الغذائية ،منها جمعية منتجي املشروبات التي تعد رائدة وناشطة في امليدان ،إلى جانب جمعية الخبازين.
رغم أن محدثنا استصعب العملية ،ألن ذلك مرتبط بنمط العيش ،لكنه أكد أن تخفيف هذه املواد الثالث يجب أن
يطبق بالتدريج ،وأن تشترك فيه عدة أطراف من أجل إنجاحه ،فالسكر اآلن في املواد الغذائية يكون بين  125و135
غراما في اللتر الواحد في املشروبات.
جمعية "منتجي املشروبات" :طبقنا القانون قبل موعده وصحة املواطن أولى
أكد رئيس جمعية منتجي املشروبات ،علي حماني لـ"املساء" ،أن املهنيين الناشطين في هذا القطاع ،هم أول من طبق
تعليمات وزارة التجارة ،وحتى قبل موعد انطالق العمل اإلجباري بهذا القانون الجديد ،ألنهم أوال على وعي كامل بهذا
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األمر الذي يهم صحة املواطن ،وثانيا يتعلق األمر بتخفيف نسبة السكر التي ّ
تخفف تكاليف اإلنتاج الذي يزيد في هامش
الربح ،لكن محدثنا استغرب تركيز الناس على املشروبات املحالة والغازية ،دون االلتفات إلى املواد االستهالكية األخرى
التي تحوي ّ
كما هائال من املواد الثالث املذكورة.
كما يطرح محدثنا مشكل عدم اهتمام املتعاملين االقتصاديين املنتجين للمواد االستهالكية ،خاصة تلك التي تحوي
املواد محل النقاش ،في إشارة إلى ضرورة تشكيلهم لجمعيات ونقابات تدافع عن النشاط وتقترح الحلول ،وتشكل إطارا
قانونيا للتعامل مع الوزارة الوصية ،وطرح مختلف االنشغاالت.
كريم مسوس :املستهلك أهم رقم في معادلة تطبيق املرسوم
يؤكد أخصائي التغذية ،كريم مسوس ،أن أهم رقم في معادلة "محاصرة الثالثي األبيض" ،هو املواطن املستهلك ،فهو
في األخير من يختار ما يناسبه من مواد غذائية مصنعة ،ويجب التركيز عليه ،ألنه في حال تطبيق إجراءات املرسوم الذي
يفرض الوسم الغذائي ،ويحدد وفق ألوان معنية نسبة السكر ـ مثال ـ في املنتوج ،يمكن للمواطن أن يستجيب أو يحجم
عن األمر ،رغم فائدته ،ألنه أصبح مدمنا على تلك املهلكات.
لم ينف محدثنا أن أغلب املواطنين أصبحوا يدركون خطورة املضافات من السكر وامللح والدهون املوجودة في املواد
االستهالكية ،ولهم فكرة عن األمراض الخطيرة التي تتسبب فيها هذه املواد الثالث ،كالسكري ،السرطان ،الكولستيرول،
الضغط الدموي وغيرها ،لكن القليل منهم من يطبق ويلتزم بالقواعد السليمة للتغذية ،ويقدر محدثنا أن النسبة ال
تتعدى عشرة باملائة ،لذلك ـ يقول املتحدث ،-إن املواطن سيتفاعل إيجابيا مع مرسوم تخفيف املواد الثالثية ،إذا سبق
ذلك عملية تحسيسية مكثفة وممنهجة ،وتوازي حجم اإلشهار املكثف للمنتوجات بمختلف وسائل الدعاية واإلعالم،
الذي جعل املواطنين مدمين على استهالك مشروبات محالة وحلويات وغيرها.
ذكر األخصائي مسوس أن ملصنعي األغذية مسؤولية كبيرة في تعويد الناس على نمط االستهالك الصحي أو غير الصحي،
واملعروف أن غالبية املصنعين يهتمون بالذوق أكثر من الصحة ،ألنهم بكل بساطة ،يبحثون عن استقطاب املستهلكين،
وعن الربحية وترويج منتجاتهم.
ينصح مسوس املواطنين بأن يتحلوا بثقافة صحية ،ووعي وقائي لحماية أنفسهم وعائالتهم من اآلثار السلبية التي
تتسبب فيها األغذية املصنعة ،مضيفا أن الناس اليوم أصبحوا يقتنون حاجاتهم الغذائية دون االطالع على بيانات
املنتوج ومكوناته ،وبالنسبة لإلجراءات الواجب اتخاذها في هذا اإلطار ،حسب املصدر ،مضاعفة الجهود من طرف
الدولة ،التي بذلت من طرف وزارتي الصحة والتجارة في مراقبة السلع واملساهمة في التحسيس ،عن طريق إستراتيجية
ّ
املصنع للقيام بما يجب ،بل القوة تكمن في صرامة الدولة ،من
توعية شاملة ومستدامة .ومن الخطأ أن ّنتكل على
خالل تحيين وتطبيق القوانين التي ترغم املتعاملين االقتصاديين على فعل ما يجب.

الجزائر ستستغني "بصفة نهائية" عن استيراد بذور البطاطا في ( 2021واج)
أكد وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري ،عبد القادر بوعزغي ،اليوم السبت بقاملة بأن الجزائر "ستستغني
بصفة نهائية عن استيراد بذور البطاطا خالل سنة  " 2021وذلك بعد نجاحها في إنتاجها محليا.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة بمزرعة ريش ي عبد املجيد ،ببلدية بلخير ضمن زيارة عمل وتفقد قام بها إلى هذه
الوالية ،بأن هذه املزرعة نجحت بنسبة كبيرة في التحكم التقني في إنتاج كميات كافية من بذور البطاطا في مستوى
الجيل  1ما سمح ،كما قال ،بإنتاج الكميات الكافية من البذور في الجيل  2برسم سنتي  2018و 2019مما سيمكن من
تلبية احتياجات الوطن من "البذور املمتازة جدا".
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وأضاف السيد بوعزغي بأن مزرعة ريش ي عبد املجيد التي خصص بها  100هكتار و 325بيت بالستيكي متطور إلنتاج
بذور البطاطا في املستوى القاعدي من أصل حوالي  1000هكتار التي تتربع عليها ،تسجل "محطة تاريخية في حياة
الفالحة الجزائرية" ،مبرزا بأنه "ألول مرة ننتج بذور البطاطا محليا".
وذكر الوزير بأن الجزائر التي تستورد حاليا ما بين  120ألف طن إلى  150ألف طن من بذور البطاطا بما يقابلها ماليا
بالعملة الصعبة ما بين  90مليون دوالر إلى  100مليون دوالر "ستوفر احتياجاتها بصفة نهائية من بذور البطاطا حسب
البرنامج املسطر بعد التحكم الجيد في املسار التقني إلنتاج بذور البطاطا جزائرية  100باملائة وبعد انخراط عدة
مؤسسات منتجة للبذور في هذا البرنامج".
وأشار السيد بوعزغي إلى أن "التحكم في مسار إنتاج بذور البطاطا يمثل محطة ثانية من اإلنجازات املحققة في إطار
البرنامج الواسع لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة  2000الذي يستهدف أن تحقق الفالحة األمن
الغذائي للبالد" ،مضيفا أن املحطة األولى لهذا البرنامج "قد تحققت بفضل التحكم في إنتاج بذور الحبوب وخاصة
القمح".
كما استمع الوزير إلى عرض مفصل حول مسار إنتاج بذور البطاطا في املستوى القاعدي من طرف مسيري مزرعة ريش ي
عبد املجيد التي استقبلت برسم سنة  2018ما يقارب  800ألف درنة بطاطا جيل  0من املخبر املختص على مستوى
شركة التطوير الفالحي بوالية سطيف في كل من البطاطا ما بعد املوسمية واملوسمية بهدف تحويلها إلى بذور من الجيل
األول (جيل  )1والتي وصل معدل اإلنتاج فيها إلى  450قنطار في الهكتار .
من جهة أخرى ولدى معاينته لنشاط الصيد القاري بسد بوهمدان ،ببلدية حمام دباغ ،دعا عبد القادر بوعزغي
السلطات املحلية ومسؤولي القطاع إلى ضرورة العمل على إنشاء مناطق نشاط متخصصة في تربية املائيات ،مبرزا بأن
مجلس الوزراء صادق مؤخرا على الترخيص بإنشاء هذه املناطق لتطوير الشعبة .
وكانت زيارة وزير الفالحة والتنمية الريفية قد شملت أيضا املرزعة النموذجية مويس ي الطاهر ،ببلدية تاملوكة،
املتخصصة في تكييف البذور وتربية األغنام ،إضافة إلى معاينة سد مجاز بقر ببلدية عين مخلوف املوجه للسقي الفالحي
ل 317هكتار وتفقد مجمع خاص للصناعات الغذائية ببلدية بلخير ،ومجمع آخر خاص بتحويل الطماطم الصناعية
ببلدية عين بن بيضاء ومخزن الحبوب ببلدية بوشقوف.

يقظة
إقبال كبير على الوكاالت السياحية و"الشروق" تجس النبض
الصحراء تغري الشباب ..تونس تخطف األزواج وتركيا تلعب ورقة “الليرة ”(الشروق أونالين)

مع اقتراب موعد ّ
شد الرحال لقضاء ليلة عيد السنة امليالدية إيذانا بحلول سنة  ،2019استقصت “الشروق” من خالل
تقربها من الوكاالت السياحية والصفحات الفايسبوكية ،وجهت الجزائريين لهذا العام والتي اختلفت حسب احتياجات
وقدرات ورغبات كل شريحة ،حيث تنوعت العروض التي اعتمدت هذا العام على إطالق تخفيضات مغرية واغتنام
مواقع التواصل االجتماعي لجلب أكبر عدد من السياحالجديد هذه السنة هو موضة التخييم التي يقوم بها شباب
الفايسبوك الذين يفضلون ما ّ
قل ثمنه ولم ُيتعبهم ،فبعد رحالت الربيع املاض ي والصيف الذي أعاد للتخييم أيامه
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الجميلة في الجبال وبعض الغابات وأيضا على ضفاف الساحل ،باشر شباب الفايسبوك منذ نهاية شهر نوفمبر املاض ي،
حمالتهم الدعائية ألجل السفر عبر السيارات ورفقة دليل سياحي من املناطق الصحراوية إلى عمق الجنوب الجزائري،
وجاء ذلك بعنوان “لننس العالم في جنوبنا” ،وتستعد عديد الطالبات الجامعيات والطلبة الجامعيين للقيام بهذه الرحلة
التي تنظمها جمعيات فايسبوكية غالبيتها غير معتمدة ،ولكنها جمعيات تنشط عادة في األمور الخيرية وفي شهر رمضان
املعظم إضافة إلى رحالتها في قلب الجزائر لالستكشاف ومنها جمعيات ّ
أسست من أجل غرض السياحة وفتح التعارف
بين الجزائريين

مع اقتراب موعد ّ
شد الرحال لقضاء ليلة عيد السنة امليالدية إيذانا بحلول سنة  ،2019استقصت “الشروق” من خالل
تقربها من الوكاالت السياحية والصفحات الفايسبوكية ،وجهت الجزائريين لهذا العام والتي اختلفت حسب احتياجات
وقدرات ورغبات كل شريحة ،حيث تنوعت العروض التي اعتمدت هذا العام على إطالق تخفيضات مغرية واغتنام
مواقع التواصل االجتماعي لجلب أكبر عدد من السياح
الجديد هذه السنة هو موضة التخييم التي يقوم بها شباب الفايسبوك الذين يفضلون ما ّ
قل ثمنه ولم ُيتعبهم ،فبعد
رحالت الربيع املاض ي والصيف الذي أعاد للتخييم أيامه الجميلة في الجبال وبعض الغابات وأيضا على ضفاف الساحل،
باشر شباب الفايسبوك منذ نهاية شهر نوفمبر املاض ي ،حمالتهم الدعائية ألجل السفر عبر السيارات ورفقة دليل سياحي
من املناطق الصحراوية إلى عمق الجنوب الجزائري ،وجاء ذلك بعنوان “لننس العالم في جنوبنا” ،وتستعد عديد
الطالبات الجامعيات والطلبة الجامعيين للقيام بهذه الرحلة التي تنظمها جمعيات فايسبوكية غالبيتها غير معتمدة،
ولكنها جمعيات تنشط عادة في األمور الخيرية وفي شهر رمضان املعظم إضافة إلى رحالتها في قلب الجزائر لالستكشاف
ومنها جمعيات ّ
أسست من أجل غرض السياحة وفتح التعارف بين الجزائريين
رواج تجارة الخيم واملراقد املحمولة
وعرفت في اآلونة األخيرة تجارة الخيم الصغيرة واملراقد املحمولة واألغطية التخييمية ،رواجا كبيرا ،فكل سائح سينقل
معه فندقه الصغير ،أما الطعام فيتكفل كل واحد من الشباب بجلب ما يكفيه على مدار ثالثة أيام بداية من 29
ديسمبر  2018إلى غاية الفاتح من جانفي  2019سيقضيها السياح في تيميمون وبعضهم في تقرت وآخرون في والية
غرداية ،أما الذين يمتلكون املال فسيأخذون الطائرة مباشرة إلى تمنراست ،من دون االعتماد على الوكاالت السياحية
ثم ّ
يخيمون هناك رفقة بعض األجانب ملتابعة أجمل غروب على وجه األرض.
أجانب يختارون الجزائر لالحتفال برأس السنة امليالدية
الجميل في شباب الفايسبوك أو على األقل بعضهم ،أنهم وجهوا الدعوة لبعض األوروبيين واألوروبيات وحتى للشباب
العرب واألمريكان من أجل النزول ضيوفا على الجزائر ،ويوجد تونسيون سيحطون رحالهم بقسنطينة ويتنقلون إلى
قلب الجنوب مع جمعية درب السياح الفايسبوكية التي باشرت منذ بداية السنة الحالية رحالتها االستكشافية في الكثير
من مدن البالد في جرجرة والساحل الشرقي وتحت سفوج جسور قسنطينة وستتواجد خالل رأس السنة امليالدية في
عمق الصحراء الجزائرية.
شباب يختارون العراء على الفنادق
وألن الفنادق الجزائرية مازالت دون املبتغى بالرغم من ّ
تحسن الوضع األمني في الصحراء الكبرى ،فإن الشباب بصم
على التخييم وقضاء ليلة رأس السنة امليالدية في العراء من دون أكل فندقي وال نجوم املركبات السياحية غير نجوم
السماء التي ال ّ
عد لها ،غير مبال بما تعرضه هذه األيام املركبات السياحية في طبرقة والحمامات ونابل وسوسة من
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تخفيضات بغية جلب الجزائريين الذين فاق تعدادهم مليونين ممن دخلوا تونس خالل سنة .2018
انهيار الليرة التركية جعل بعض الجزائريين يحشرون أنوفهم في ّ
الهم االقتصادي ويحسبون على طريقتهم املعادلة
السياحية في هذا البلد الذي استهوى الكثير من الجزائريين ،ما يعني أن  500أورو ستمكنهم من قضاء أيام جميلة في
أفخم فندق وتمكنهم من التسوق أيضا ،وزادت العروض التلفزيونية للكثير من املسلسالت التركية الناجحة التي خطفت
األلباب ،اهتمام السياح بالوجهة التركية.
أكيد أن مواقع التواصل االجتماعي ستحدد الكثير من الوجهات هذه السنة بالنسبة للجزائريين فلم تعد اإلشهارات
الكالسيكية وحدها من تأخذ بيد السائح ولم تعد الوكاالت السياحية وحدها من تطير به ُوتبحر ،فقد صار لكل جزائري
وجزائرية عامله االفتراض ي الذي ّ
يتحول أحيانا إلى واقع معاش ،فتجد جماعة لم يلتقوا في حياتهم إال في الفضاء األزرق
في رحلة سياحية بمناسبة رأس السنة امليالدية فيكتشفون الجنوب ويكتشفهم والسبب حب املغامرة وأيضا املتاعب
املالية التي يعيشها خاصة الشباب الذي شعاره “العين تبصر ما توفره الفنادق العاملية ولكن اليد مازالت قصيرة..جدا”.
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