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 االفتتاحية
 )املحور اليومي(رسميا "أفسيو" يحصل على اعتماد تحويله إلى نقابة

أعلن منتدى رؤساء املؤسسات، أنه قد تحصل رسميا على االعتماد الخاص بتحويل هذا التجمع الذي يضم رجال 

 األعمال إلى نقابة.

، 2019فيفري  4وقال "أفسيو" في بيان له اليوم، وصل "املحور اليومي" نسخة منه، إن وزارة العمل قد أصدرت اليوم 

 االعتماد الخاص بإنشاء نقابة منتدى رؤساء املؤسسات تحت اسم "كنفدرالية منتدى رؤساء املؤسسات".

بعدما كان قد انطلق شهر جوان املاض ي، مشيرا إلى وهنأ "أفسيو" أعضاءه بنجاح مسار تحويل هذا املنتدى إلى نقابة، 

  أن املسار احترم كل قوانين الجمهورية، بالتنسيق مع مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي.

وأكد املنتدى، الذي يتولى رئاسته رجل األعمال علي حداد، أنه سيبقى ملتزما بفتح جميع سبل الحوار االجتماعي من 

 اقتصاد قوي في خدمة الجزائر. أجل صناعة

 " )املساء(األفسيو"ميالد كنفدرالية 

تحت اسم: « األفسيو»أعلن منتدى رؤساء املؤسسات أنه تلقى أمس; اعتمادا من وزارة العمل يتعلق بإنشاء نقابة 

 «كنفدرالية األفسيو»نسخة منه أمس، أن « املساء»تلقت « األفسيو»وأوضح بيان   .كنفدرالية منتدى رؤساء املؤسسات

 .تؤكد التزامها بالعمل دائما على ترقية التشاور و الحوار االجتماعي بهدف بناء اقتصاد قوي في خدمة الجزائر

 

 وزارة العمـــــل تســــلـــمـــه اعتــــمــــادا

 )وقت الجزائر(”الباترونا”يتــحـــــــول رسميــــا إلى نقــابـــة لـ” األفسيـــو“

أمس، وزارة التشغيل والعمل والضمان اإلجتماعي، رسميا اعتماد تحوله منتدى رؤساء املؤسسات إلى نقابة.وأفاد  منحت

نسخة منها، أمس، أن رئيس املنتدى علي حداد تلقى االعتماد من قبل وزير  ”وقت الجزائر“تلقت ” األفسيو”بيان لـ

ار مس -يقول ذات املصدر -وحيا املنتدى”. ساء املؤسساتكونفيديرالية منتدى رؤ “ القطاع مراد زمالي، تحت مسمى 

تحوله إلى نقابة الذي انطلق فيه منذ شهر جوان املاض ي، وهو املسار الذي تم فيه احترام القوانين سارية املفعول 

قتصاد التزامها بالحوار اإلجتماعي من أجل ا ”كنفيديرالية األفسيو“بالتعاون مع مصالح الوزارة الوصية، كما جددت 

 .قوي في خدمة الجزائر

 )الرائد(الحكومة تمنح اإلعتماد لنقابة علي حداد 

أعلن علي حداد رئيبس منتدى رؤساء املؤسسات، مساء اإلثنين، منح منظمته اإلعتماد القانوني للتحول إلى نقابة 

 .لرجال األعمال

 د القانوني لنقابته تحت تسمية كنفدرالية منتدىونشر املنتدى بيانا، أكد فيه أن وزارة العمل أفرجت اليوم عن االعتما

 .رؤساء املؤسسات

 .”لغة التشاور والحوار االجتماعي بهدف بناء اقتصاد قوي في خدمة الجزائر“وأوضح أن الكنفدرالية تتعهد بانتهاج 
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)الحوار(األفسيو يتحول رسميا إلى نقابة وهذا هو إسمه الجديد  

نفدرالية كو “رسميا ، اليوم اإلثنين أنه تحول رسميا إلى نقابة ألرباب العمل تحمل تسمية قال منتدى رؤساء املؤسسات 

 .، وهذا بعد حصوله على اعتماد وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي ”منتدى رؤساء املؤسسات

ديدة أسيس النقابة الجفي بيان نشر على موقعه اإللكتروني ، بالظروف التي جرت في ظلها عملية ت” األفسيو“وأشاد 

التي أودعت طلب اعتمادها لدى مصالح الوزير مراد زمالي منذ شهر جوان من العام املاض ي ، مؤكدا على استمرار التزامه 

 .بالعمل على بناء حوار اجتماعي يسعى إلى تحقيق اقتصاد قوي في خدمة الجزائر

 
 (24)الجزائر حداد يتسلم اوراق اعتماد االفسيو كنقابة

 . سلم اليوم وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي مراد زمالي اوراق اعتماد منتدى رؤساء املؤسسات كنقابة

واستلم علي حداد بصفته رئيسا للنقابة، حيث جاء في موقع املنتدى ان االفسيو تحول الى نقابة بعدما كان جمعية 

 ينضوي فيها رجال االعمال

 سبق برس() األفسيو وزارة العمل تعتمد نقابة 

 .سلمت اليوم، وزارة العمل والتشغيل والضمان اإلجتماعي، إعتماد نقابة كونفدرالية منتدى رؤساء املؤسسات

وكان األفسيو شرع في جوان املاض ي في إجراءات التحول من جمعية تضم أهم رجال األعمال إلى نقابة، بالتنسيق مع 

 .يوزارة العمل والتشغيل والضمان اإلجتماع

 .وتعهدت كونفيدرالية األفسيو في بيان لها بإلتزام الحوار اإلجتماعي وبناء اقتصاد قوي في خدمة الجزائر

 

ع قرار اعتماد كنفدرالية منتدى رؤساء املؤسسات رسميا
ّ
 )النهار أونالين(زمالي يوق

اء اسم كنفدرالية منتدى رؤسمنح وزير العمل والتشغيل والضمان اإلجتماعي، اإلعتماد لتأسيس نقابة األفسيو تحت 

 .املؤسسات أجل إنشاء هذه الكنفدرالية

وهنأ منتدى رؤساء املؤسسات النقابة بعد اتنتهاء عملية والدتها أو إنشائها بنجاح، والتي تم اإلعالن عنها شهر جوان 

 .املاض ي

 هورية، بالتعاون الوثيق معوأوضح منتدى رؤساء املؤسسات في بيان له، بأن العملية تمت وفق لوائح وقوانين الجم

 .وزارة العمل

وأكدت كنفدرالية رؤساء املؤسسات التزامها الدائم، لتعزيز الحوار والحوار اإلجتماعي، لبناء اقتصاد قوي في خدمة 

 .الجزائر

وهنأ من جهته رئيس منتدرى رؤساء املؤسسات علي حداد، الكنفدرالية على حصولها على اإلعتماد، ومباشرها العمل 

 .بشكل رسمي وفق القوانين

 
 (TSA)رسميا .. االفسيو يتحول الى نقابة –الجزائر 

فيفري، عن منحه االعتماد من طرف وزارة العمل والتشغيل  4، اليوم االثنين ”االفسيو“أعلن منتدى رؤساء املؤسسات 

 .”كونفدرالية منتدى رؤساء املؤسسات” والضمان االجتماعي، ليصبح نقابة تحت اسم 
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ء في بيان لالفسيو أنه ينهئ رؤساء املؤسسات لهذا التتويج الذي جاء بعد مشروع تم إطالقه شهر جوان املاض ي، وجا

 .وفقا ملا تنص عليه اللوائح والقوانين

 .وأكدت كونفدرالية االفسيو التزامها بالعمل دوما على تعزيز الحوار بهدف بناء اقتصاد قوي في خدمة الجزائر

 
 (http://dzairnewstv.com)اعتماد نقابة منتدى رؤساء املؤسسات وزارة العمل تمنح

كنفدرالية منتدى رؤساء املؤسسات" وذلك  " أعلن، منتدى رؤساء املؤسسات، عن ميالد نقابة املنتدى، تحت تسمية

 .بعد ان منحت مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي االعتماد الخاص بذلك

نهاية مسار ميالد نقابة منتدى رؤساء املؤسسات الذي انطلق شهر جوان من السنة املاضية " مسار تم وحيا، األفسيو، 

 .بالتعاون مع وزارة العمل وفي ظل احترام قوانين الجمهورية" يقول بيان املنتدى

اد قوي بناء اقتص وأكدت، كنفدرالية األفسيو، تجندها للعمل واملساهمة في ترقية التشاور والحوار االجتماعي من أجل

 .في خدمة الجزائر

 

 
 ميالد كنفدرالية رؤساء املؤسسات

 )الشروق أونالين(الحكومة تمنح اإلعتماد لنقابة علي حداد 

أعلن علي حداد رئيبس منتدى رؤساء املؤسسات، مساء اإلثنين، منح منظمته اإلعتماد القانوني للتحول إلى نقابة 

 .لرجال األعمال

بيانا، أكد فيه أن وزارة العمل أفرجت اليوم عن االعتماد القانوني لنقابته تحت تسمية كنفدرالية منتدى ونشر املنتدى 

 .رؤساء املؤسسات

 .”لغة التشاور والحوار االجتماعي بهدف بناء اقتصاد قوي في خدمة الجزائر“وأوضح أن الكنفدرالية تتعهد بانتهاج 

 

 قفزة نوعية في إنتاج الحبوب بالوالية

 )الشروق اونالين(ألف قنطار من الذرى بورقلة  45صد ح

( بوالية ورقلة ضمن حملة 2018/2019قنطار من محصول الذرى خالل املوسم الفالحي ) 45.000تم حصد أكثر من 

 .حصاد الذرى التي انتهت شهر يناير املنصرم حسب ما أعلنت مديرية املصالح الفالحية بالوالية

هكتار لزراعة الذرى تحت الرش املحوري بمستثمرة خاصة بمحيط  130إجمالية قوامها وجرى تخصيص مساحة 

في زراعة وتطوير شعبة الذرى التي ” ناجحا“كلم شمال ورقلة( حيث تعتبر هذه املستثمرة الفالحية نموذجا  20أنقوسة )

ألنباء لهذه السنة وفق ما نقلته وكالة اتزرع بالتناوب بعد حصاد القمح بداية شهر يوليو التي اقتصر عليها إنتاج الذرى 

 .الجزائرية عن ذات املصدر

وقد استعملت آليات متطورة في عملية جمع املحصول التي تمنح مزايا تقنية حديثة في التقطيع والضغط ميكانيكيا 

 .قناطير للحزمة، حسب املصدر ذاته 10وجمعها داخل أكياس محكمة على شكل حزم بوزن 

في زراعة الذرى قد أجريت ببلدية حاس ي بن عبد هللا التي كانت عبارة عن زراعات داخل واحات  وكانت أول تجربة
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النخيل قبل أن يتم توسيعها إلى العديد من املناطق السيما مناطق أنقوسة )ورقلة( وقاس ي الطويل )حاس ي مسعود( 

إلى التخفيض من فاتورة االستيراد من خالل الرويسات( في إطار السياسة الزراعية الجديدة التي تهدف أساسا )والرمثة 

 .الرفع من قدرات إنتاج املحاصيل االستراتيجية

قنطار من محصول الذرى العلفية املوجهة إلى التغذية الحيوانية خالل املوسم الفارط  135.000وجرى إنتاج إجمالي 

 .(الطويل )حاس ي مسعودهكتارات بالرش املحوري بمستثمرة فالحية تقع بمنطقة قاس ي  100على مساحة 

ونظرا إلى أهمية زراعة الذرى فقد وضعت استراتيجية من طرف املصالح الفالحية بالوالية ترتكز على تشجيع االستثمار 

وتوزيع أراض للفالحين في إطار االمتياز الفالحي بالنظر إلى أهمية هذا املنتج الزراعي السيما في ما يتعلق بتغذية الدواجن 

 .ا أشير إليهواملواش ي، كم

في إنتاج الحبوب السيما القمح اللين والصلب والشعير ” قفزة نوعية” يذكر أن والية ورقلة شهدت في السنوات األخيرة 

 .فالحا ينشطون في مجال زراعة الحبوب بالرش املحوري بالوالية 47واألعالف )الفصة( حيث يسجل 

ادمة على الرفع من قدرات اإلنتاج الفالحي خاصة الحبوب بالنظر كما تراهن املصالح الفالحية بورقلة في السنوات الق

إلى ما تزخر به الوالية من مقومات طبيعية هائلة من مياه جوفية وأراض شاسعة تؤهلها في املستقبل لتتحول إلى قطب 

 .”بامتياز“فالحي 

 

 

 
 )واج(دواء من ضمنها تلك املوجة لعالج السرطان  4000تعويض أزيد من 

وزير العمل والتشغيل والضمان اإلجتماعي السيد مراد زمالي يوم االثنين بالجزائر العاصمة أن قطاعه يساهم في أكد 

أزيد من  2019التكفل الطبي باملريض من خالل املساهمة الجزافية للتمويل السنوي للمستشفيات والتي بلغت سنة 

 املوجة لعالج السرطان. دواء من ضمنها تلك 4000مليار دج وكذا تعويض أزيد من  80

وأوضح السيد زمالي خالل اشرافه رفقة وزير الصحة والسكان وإصالح املستشفيات األستاذ مختار حسبالوي على احياء 

من شهر فبراير أن قطاع الضمان اإلجتماعي يساهم في التكفل  4اليوم اإلعالمي ملكافحة السرطان الذي يصادف ال

مليار دج  88مة الجزافية للتمويل السنوي للمستشفيات والتي بلغت خالل هذه السنة الطبي باملريض من خالل املساه

 نوع من االدوية من ضمنها تلك املوجه لعالج السرطان. 4000وكذا تعويض أزيد من 

لوطني اوذكر باملناسبة بالعناية التي اوالها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي اطلق مبادرة املخطط  

 وادرجه ضمن الورشات الكبرى لبرنامجه الرئاس ي مجندا كل الوسائل الالزمة إلنجاحه. 2019/ 2015ملكافحة هذا الداء 

"في إطار نظرة استراتيجية تضع املريض في مركز -كما أضاف-كما تم تجنيد والتفاف كل القطاعات حول هذا املخطط 

ضمان اإلجتماعي مع قطاع الصحة "مهمة أساسية تمس كل جوانب الوقاية اهتماماتها" أين كانت فيها لقطاع العمل وال

و ال تقتصر على العالج الطبي فحسب بل تتعداه إلى جوانب اخرى مثل التشخيص املبكر باإلضافة إلى التكفل اإلجتماعي 

 والنفس ي واملالي باملرض ى".

يمومة منظومة الضمان اإلجتماعي وتوازناتها املالية واعتبر من جهة أخرى وعي السلطات العليا بالتحديات التي تواجه د

على عاتق  2019/ 2015وباعتبار السرطان من األمراض الثقيلة أدى إلى إطالق املخطط الوطني ملكافحة السرطان 

 ميزانية الدولة.
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روف في مراقبة ظوأشار من جانب آخر إلى الدور الذي تلعبه مصالح مفتشية العمل املتواجدة عبر كامل التراب الوطني 

العمل والحرص على احترام قواعد الصحة والسالمة في مكان العمل والبحث عن العناصر واملسببات املهنية للسرطان 

 وذلك "لوقفها وتوجيه العمال املعرضين إلى مصالح الطب العام".

ز بالجزائر إلى جانب مديري مراكسيدا -لإلشارة لقد حضر هذا اللقاء ممثلو املنظمة العاملية للصحة و اليونسيف و اوني

مكافحة السرطان واملختصين حيث تم عرض استراتيجية الكشف املبكر املنظم لسرطان الثدي التي انطلقت بسعة 

واليات نموذجية وهي بسكرة واألغواط وجيجل وتلمسان و قسنطينة وتيبازة وبومرداس وخمس واليات نموذجية بالنسبة 

سبة لسرطان القولون واملستقيم وهي باتنة وعنابة وبجاية وبومرداس وسيدي بلعباس للتشخيص املبكر املنظم بالن

 وكذا البرنامج الوطني ملكافحة سرطان عنق الرحم.

كما قدم املدير العام للصيدلية املركزية للمستشفيات السيد أمحمد عياد باملناسبة عرضا مصال عن األدوية املوجهة 

صيدلية لفائدة املستشفيات وتوزع مجانا للمرض ى مؤكدا توفيرها جميعا كما ونوعا مما لعالج السرطان التي تقتنيها ال

 "يدل على املجهودات التي تبذلها الدولة للتكفل بهذه الشريحة من املجتمع".

 خالل السنوات األخيرة إلى توفير جميع األدوية بما فيها األدوية املبتكرة خاصة تلك-كما اضاف-وقد توصلت الصيدلية 

بأدوية اخرى   باملائة من فاتورة األدوية املوجهة لعالج السرطان وسيتبع 46املوجهة للعالج املستهدف الذي يمثل نسبة 

 . خالل األيام القليلة القادمة

 

 )واج( 2018هيمنة االستثمارات املسجلة في قطاع املعادن والصناعات الغذائية خالل سنة 

كهرباء والصناعات الغذائية من القطاعات األبرز من حيث القيمة في مشاريع تعد قطاعات املعادن وامليكانيك وال

 .2018االستثمارات الصناعية املسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارات خالل سنة 

مليار دينار ، تمثل شعبة صناعات الحديد  1.039مشروع استثماري مسجل بقيمة  2.293باإلضافة إلى ذلك، من بين 

من مجمل   في املائة 28مليار دج ) 296( قيمة مالية تقدر ب   ISMMEEصلب وامليكانيكية والكهربائية وااللكترونية )وال

 منصب شغل، حسب معطيات الوكالة . 26.654مشروع ، تمكنت من استحداث  420  القطاع الصناعي( بـ

مصنع جديد ) كإنشاءات جديدة(  280ا إلنشاء تم رصده  مليار دج 238مليار دج ، نجد أن  296ومن غالف مالي قدره 

 منصب شغل. 20.352سمحت بخلق 

هذه االستثمارات من نوع االنشاءات الجديدة ارتكزت خصوصا في مجاالت التعدين والكهرباء وامليكانيكا والحديد 

 والصلب و اإللكترونيك.

ات صناعية مختلفة، بما في ذلك الهياكل مشروع في قطاع 108ففي مجال التعدين على سبيل املثال، تم التصريح ب 

 والنجارة والتعبئة واألثاث واملنتجات املعدنية األخرى.

مشروعا في مختلف قطاعات التصنيع سيما األجهزة الكهربائية والكهرومنزلية  60وبالنسبة لفرع الكهرباء، تم تسجيل 

 هربائية والكوابل.وصناعة املعدات املرتبطة بمجاالت الطاقة الشمسية والك  املختلفة

مشروع لدى الوكالة الوطنية لالستثمارات في مختلف القطاعات تخص أساسا  56وفيما يتعلق بامليكانيك، تم تسجيل 

 التركيب والبناء والسيارات وتصنيع قطاع الغيار واكسسوارات السيارات، واآلالت واملعدات.

فوالذ بما في ذلك املتداول و التشفير على البارد مشروعا خصوصا في مجاالت تحويل ال 14وسجلت صناعة الصلب 

 وسحب األسالك والرسم والفوالذ الجيد واملتخصص واألنابيب واملطاحن واملسابك.

 و أجهزة الهاتف.  إلنتاج اجهزة الكمبيوتر واملكتبية  مشروعا 15أما بالنسبة لقطاع االلكترونيك ، فقد تم تسجيل 
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في القطاع الصناعي بمشاريع مسجلة   الصناعات الغذائية في املركز الثاني من حيث القيمةومن جانب آخر، يأت قطاع 

 21.927مع انشاء   في املائة( 25مشروعا )  575من اجمالي القطاع الصناعي ( أي   في املائة 23مليار دج ) 241بقيمة 

 منصب شغل.

مليار دينار سمحت باستحداث  172يد بقيمة مشروع انشاء جد 421في القطاع تم تسجيل   مشروع 575ومن بين 

 منصب شغل. 14.907

وتحويل وحفظ   مشروع( 56استثمار من نوع انشاء جديد، أساسا على شعب انتاج األعالف الحيوانية ) 421  و تتوزع

ألصل واملعصرات واستخراج الزيوت ذات ا  مشروع( 40مشروع( والذبح الصناعي وتقطيع اللحوم ) 55الفواكه والخضر )

 14واملخبزات الصناعية )  مشروع( 16وتحويل الحليب )  مشروع( 22مشروع( ، وصناعة الشكوالطة ) 36النباتي )

مشروع(، وتحميص  64والبسكويت واملرطبات ومنتجات الحمية )  مشروع( 14وصناعة منتجات املصبرات )  مشروع(

مشاريع ( وعمليات  8مشاريع( ، واملعجنات الغذائية ) 9( )الفواكه الجافة وكمر البقوليات )طبخ بالبخار أو على النار

 مشروع(. 87أخرى لصناعات الغذائية )

ة لدى الوكال  للتذكير فان االستثمارات املسجلة في عدة قطاعات ) صناعة، سياحة ، فالحة و صحة و قطاعات اخرى ( 

 مليار دج. 1.676مشروع بقيمة   4.125، قد بلغت  2018الوطنية لالستثمار في سنة 

منصب عمل. اما بالنسبة لالستثمارات التي يشارك فيها االجانب فتقدر قيمتها  143.320  و ينتظر من هذه املشاريع خلق

 مليار دج و هي مركزة اساسا في املجال الصناعي. 146ب 

              

 == التوزيع حسب املنطقة : تركيز كبير في منطقة الشمال==

             

حسب املنطقة سيطرة منطقة الشمال و التي تعرف  2018و يتجلى من توزيع املشاريع االستثمارية املسجلة خالل سنة 

باملائة من   66مشروع( و نسبة   2.427باملائة من حيث عدد املشاريع )  59تمركزا للنشاطات االقتصادية و ذلك بنسبة 

  منصب عمل متوقع(. 91.608عدد مناصب العمل )باملائة من  64و   مليار دج( 1.113حيث القيمة )

باملائة  27و حسب الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار فان االستثمارات املسجلة في منطقة الهضاب العليا تمثل نسبة 

ليار م 97تعادل   باملائة من القيمة االجمالية املستثمرة و التي 24مشروعا و نسبة  1.098ما يعادل   من مجموع املشاريع

 منصب شغل. 35.258باملائة ما يمثل  25دج فيما قدرت نسبة هذه املنطقة من حيث استحداث مناصب العمل بـ 

 600باملائة من املجموع الكلي للمشاريع ، ما يعادل  15منطقة الجنوب ، فان املشاريع املسجلة بها بلغت نسبة   اما 

في حين ان نسبة املنطقة املذكورة من حيث   مليار دج 167دل باملائة من قيمة االستثمارات ما يعا 10مشروعا، و 

 منصب شغل. 16.454باملائة أي  11مناصب العمل قدرت ب 

 20قرابة  2018و من خالل قراءة املعطيات حسب املناطق الفرعية فان منطقة الهضاب العليا الشرقية سجلت في  

كل املناطق الفرعية االخرى بعد   بذلك  متقدمة  مشروعا 798ل باملائة من العدد االجمالي للمشاريع املسجلة، ما يمث

 وسط.-مناطق شمال

و األمر ذاته بالنسبة للمنطقة الفرعية جنوب شرق و التي تقع فيها االقطاب االقتصادية و الصناعية الكبرى املتمثلة 

ائة من العدد االجمالي للمشاريع ، بامل 11من خالل تسجيل نسبة   الوادي و ورقلة و غرداية و بسكرة  اساس في كل من

  غرب و الجنوب الكبير.-جنوب  مشروعا متقدمة بذلك عن املناطق الفرعية 453أي 

 

 )واج(إعادة تشغيل مركب سيدار الحجار بعنابة في العاشر فبراير الجاري 
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 ر من فبراير الجاري،سيعاد تشغيل مركب سيدار الحجار )عنابة( املتوقف عن النشاط منذ أكثر من أسبوع في العاش

 حسب ما اعلن يوم االثنين الرئيس املدير العام لهذا املركب، السيد شمس الدين معطا هلل.

يناير املنصرم،  25و  24وأوضح ذات املسؤول لدى تقديمه عرضا حول مخلفات الفيضان الذي مس هذا املركب يومي 

ملحلية و التهيئة العمرانية، السيد نور الدين بدوي، الذي كان على هامش الزيارة التفقدية لوزير الداخلية و الجماعات ا

بمعية وزيري كل من األشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعالن، و املوارد املائية، حسين نسيب، بأنه "سيتم استئناف 

 نشاط املركب بمجرد استكمال عمليات إعادة تركيب املنشآت وتجفيف التجهيزات".

، لدى تفقده ملخلفات الفيضان بهذا املركب، كل من قاعة الضخ والتبريد والفرن العالي الثاني الذين وعاين السيد بدوي 

 تأثروا بفعل الفيضان.

 25و  24جدير بالذكر، أن مركب سيدار الحجار كان قد تعرض جراء التقلبات الجوية التي ضربت منطقة عنابة يومي 

وادي األربعاء الذي يقطع موقع املركب قبل أن يصب في وادي سيبوس،  يناير املنصرم إلى فيضانات تسبب فيها مجرى 

 هذا األخير الذي سجل ضعفا في تصريف املياه نحو البحر.

و أمام حجم األضرار التي خلفتها الفيضانات بإقليم الوالية شهدت هذه األخيرة بما فيها مركب سيدار دعما بالتجهيزات 

 ات مجاورة.و عتاد امتصاص املياه من عدة والي

 

 )واج( "سيكون "واعدا 2019-2018سياحة صحراوية: موسم 

بانه سيكون "واعدا" بالنظر الى العدد املعتبر من السياح الوطنيين و  2019-2018يبشر املوسم السياحي الصحراوي 

اع السياحي االجانب الذين اقاموا بجنوب البالد منذ انطالق هذا االخير, حسبما اكده مسؤولون محليون عن القط

 مرجعين ذلك خاصة الى عودة االستقرار.

في هذا الصدد, اكد مدير السياحة و الصناعات التقليدية لوالية تمنراست عبد املالك موالي لواج انه حتى قبل االنطالق 

 و  اكتوبر االخير, كان النشاط السياحي قد بدا في الجنوب منذ نهاية شهر سبتمبر  1الرسمي للموسم الصحراوي في 

في نهاية  2000وطنيا من بينهم  7000سائحا اجنبيا و اكثر من  1200منتصف شهر يناير حيث استقبلت والية تمنراست 

السنة و هي الفترة التي تعرف الذروة في العادة فيما كانت قد سجلت "طلبا كبيرا" لقدوم اجانب اخرين و ذلك الى غاية 

 شهر ابريل.

نشاط السياحي مجددا" معزيا هذه النتيجة بشكل جزئي لعودة السياح الفرنسيين كما اعرب عن ارتياحه "لعودة ال

سيما بعد القرار االخير لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية املتمثل في تخفيض مستوى املنع من االقامة من االحمر الى 

ائري الجمال الفريد للجنوب الجز  البرتقالي مما شجع هؤالء السياح على العودة بالنسبة للبعض و الكتشاف الجاذبية و 

 بالنسبة للبعض االخر.

عودة االمن الى كافة ربوع التراب الوطني اال ان ذلك يستوجب "الحذر" الذي تطلب حصر  -كما قال-يضاف الى ذلك 

ى الرغم من لمساحات الزيارات بالوالية في املواقع الثالثة التي هي دائرة التاكور و تفاداست البيضاء و اقامة تازروك و ع

افواج من السياح االجانب يمثلون مختلف  4الى  3هذا التحديد اال ان والية تمنراست تسجل كل اسبوع قدوم 

 الجنسيات االوروبية و االمريكية و االسياوية.

 و ذلك بفضل "العودة القوية" للسياح الوطنيين 2011و تابع قوله ان القطاع السياحي قد عرف ديناميكية خاصة منذ 

 .2013مؤكدا انه بخصوص السياح االجانب فان املؤشر في تصاعد ايضا منذ سنة 
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كما اشار الى ان ذلك قد انعكس من خالل "عودة" متعاملين سياحيين فرنسيين كبار نحو الجنوب الجزائري و هي 

عيها لبعث للجزائر في س الوجهة التي تنال اعجاب االجانب و نفس الش يء بالنسبة للوطنيين و التي تمثل الورقة الرابحة

 قطاعها السياحي.

مخيما نشطا  11فنادق و  10اما بخصوص هياكل االستقبال التي تتوفر عليها الوالية فقد قدرها السيد موالي ب

مشاريع اخرى توجد في طور االنجاز و يوجد البعض منها نصف مكتمل و التي  10سريرا مشيرا الى وجود  1628بمجموع 

 ا اضافيا.سرير  2700ستوفر 

واكد في هذا الخصوص ان 'القطاع الخاص بصدد االستثمار شيئا فشيئا سيما بعد تسوية مشكل املياه الذي كانت 

تعاني منه املنطقة" مذكرا باملشروع الكبير لتحويل املياه الصالحة للشرب من عين صالح نحو تمنراست الذي تم تدشينه 

 الوالية.و الذي يمون بشكل دائم هذه  2011في سنة 

كما اكد ذات املسؤول في سياق اخر على "الجهود" التي يبذلها القائمون على الفنادق و املخيمات من اجل تخفيض 

 اسعار االيواء مما سيسمح لوكاالت االسفار بتقديم عروض ترقوية و تسعيرات خاصة للوطنيين.

يجاد داعيا الى ا -على حد قوله-ل عموما مرتفعة اما املشكل الوحيد املطروح فيتمثل في اسعار تذاكر السفر التي تظ

 حل لرحالت الطائرات املستاجرة من اجل تفعيل اكبر لديناميكية القطاع.

 سائح اجنبي بجانت=== 2000===اكثر من  

تميز يفي هذا الصدد اكد مدير السياحة و الصناعات التقليدية, سمير فيليبون ان املوسم السياحي الحالي بوالية اليزي  

اقاموا بمنطقة جانت الساحرة في  200سائح اجنبي من بينهم ازيد من  2100في منتصف شهر يناير بتواجد اكثر من 

 نهاية السنة.

االجنبية التي تم احصاؤها فان السياح الفرنسيين و االيطاليين قد سجلوا  30كما اضاف انه من بين الجنسيات ال

االكثر عددا متبوعين باالسبان فضال عن عدد معتبر من االسياويين و الليبيين و  "عودة قوية" حتى وان كان االوائل هم

 التونسيين الخ.

 1300بجانت خالل املوسم الصحراوي باكمله مقابل  2017سائح اجنبي قد اقاموا في نهاية  2200و تابع قوله ان حوالي 

 مارس املقبل.معلنا عن قدوم حوالي مائة سائح اجنبي بحلول شهر  2016سائح سنة 

و اوضح مدير السياحة و الصناعة التقليدية لوالية اليزي ان "غالبية االجانب على معرفة مسبقة باملنطقة و عادوا من 

جديد النه لم تعد لديهم مخاوف او افكار مسبقة من وجهة النظر االمنية و ذلك ما انعكس ايضا من خالل عودة وكاالت 

 أقار بتمنراست و تامبر التي تعتبر عميدة الوكاالت بمدينة جانت".-غرار أقارالسياحة املحلية املعروفة على 

من الذين اختاروا جانت مع وقت  7000اما فيما يتعلق بالسياح الوطنيين فقد اشار هذا االخير الى عدد يزيد عن 

بوسائل مختلفة و الذين لم ( مشيرا الى مئات الجزائريين االخرين الذين جاؤوا 200الى  150الذروة في نهاية السنة )

تتمكن مديرية السياحة و الصناعات التقليدية من احصائهم على غرار اولئك الذين يسافرون من خالل جماعات 

 تشكلت في اطار الشبكات االجتماعية.

فان جميع مواقع الوالية مسموحة باستثناء هضبة الطاسيلي  -يضيف ذات املسؤول-و على العكس من تمنراست 

العرض الذي تقدمه ما بين الكثبان و هضاب الشمال و ذلك فضال عن فتح مواقع   ان "ما يشكل قوة" اليزي هو مؤكدا

التي يحصيها املجلس الشعبي البلدي على العمل في  6جديدة بجانب تاماجار و ذلك من اجل "تشجيع" وكاالت السفر ال

 وسط املدينة حيث ان غالبية النشاط السياحي مركز في جانت.
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سيما  % 50كما اعرب ذات املسؤول عن ارتياحه لتخفيض االسعار السارية لدى الخطوط الجوية الجزائرية في حدود 

بالنسبة لوجهات الجنوب اال انه تأسف لكون هذا االجراء ال يطبق في الواقع اال فيما يخص حصة محدودة من االمكنة 

 د حل "عاجل" للرحالت املؤجرة.التي اقرتها الشركة الوطنية للطيران مما يتطلب ايجا

 ===االقبال على غرداية=== 

و نفس االرتياح سجله مدير السياحة و الصناعات التقليدية بغرداية خيدل املهدي بخصوص موسم سياحي "جيد"  

حيث اشار الى "اقبال" السياح الوطنيين و االجانب الذين جاؤوا "من شتى جهات العالم" خالل العطلة سيما منهم 

 املعتادون و املحبون للجزائر سيما اولئك الذين يستهويهم النمط املعماري الخاص بوادي ميزاب"."

كانوا من  5000شخصا زاروا غرداية منذ سبتمبر االخير فان اكثر من  80000و اكد في هذا الخصوص انه من بين 

 10ى البالد و ان البعض منهم جاؤوا بعد االجانب مؤكدا ان هؤالء "اصبحوا شيئا فشيئا مقتنعين بعودة االستقرار ال

 سنوات من الغياب".

طلب حجز من قبل اجانب الى غاية  250الى   200كما اشار الى ان االشهر املقبلة تبشر كذلك بالخير حيث تم تسجيل 

 شهر مايو املقبل فضال عن الطلبات التي ستصل حتى ذلك املوعد.

سريرا )فنادق و مخيمات( دون  3500لوالية تقترح طاقة استقبال تزيد عن و من اجل التكفل بهذه الديناميكية فان ا

احتساب تلك التي يقترحها املواطنون بشكل غير رسمي )منازل استضافة و مراقد( حسب توضيحات السيد املهدي 

 مؤكدا في ذات السياق عن "تقيد" عديد مالك ذلك النوع من السكنات مع القانون.

جراء قد بادرت به السلطات املحلية منذ وقت قصير الن الرهان يتمثل في "تشجيع بعض املسيرين و تابع قوله ان ذلك ا

سريرا قد تم احصاؤه  150على االنتقال الى الفندقة و ضمان ان تكون السكنات مطابقة للنشاط السياحي" مؤكدا ان "

 حتى اليوم".

ة فان هذه الهياكل تقترح اسعارا "معقولة" مما يعزز و قال في هذ الخصوص انه عالوة على توفير مناصب شغل اضافي

امكانيات االيواء علما انه خالل العطل املدرسية تسجل الوالية "اقباال كبيرا للسياح و تصبح جميع مؤسسات االيواء 

 ممتلئة عن اخرها".

يع سياحية يبادر بها "اصبحت هناك شيئا فشيئا مشار  2013كما اعرب ذات املسؤول عن ارتياحه قائال انه منذ سنة 

 مشروع خالل السنوات االخيرة. 500الشباب املحلي" مشيرا الى انجاز 

و خلص ذات املسؤول في االخير الى القول "باننا نستقبل يوميا شبابا يستعلمون حول شروط و اجراءات االستثمار في 

يجية السلطات العمومية في تطوير هذا السياحة و نحن مرتاحون لذلك و نقوم بتشجيع هذا التوجه الذي يعزز استرات

 القطاع".

 

 )واج(غرداية : الدعوة إلى وضع هيئات لترقية اإلقتصاد الدائري 

دعا مشاركون في الجلسات الجهوية لواليات الجنوب حول اإلقتصاد األخضر يوم اإلثنين بغرداية إلى وضع هيئات لترقية 

  الوطني .وتطوير اإلقتصاد الدائري عبر مجموع التراب 

وحث املتدخلون خالل الجلسات التي نظمت ملدة يومين بمبادرة من وزارة البيئة والطاقات املتجددة أيضا على سن 

 تشريع بخصوص اإلقتصاد الدائري )األخضر( بما يسمح بتطوير هذا القطاع على املستوى الوطني.

ا رس واإلهتمام بتعليم األجيال الناشئة نمطا معيشيوتشكل مسألة غرس السلوكيات البيئية لدى املواطن سيما في املدا

جديدا يحترم البيئة من خالل إقحامهم في مسار التنمية املستدامة ، خطوة حاسمة إلقتصاد دائري ، كما جرى إبرازه 

 في هذه الجلسات .
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فايات، " ملختلف أنواع الن تثمين -إعادة تدوير -وتم التأكيد أن نجاح تحدي اإلقتصاد الدائري يمر عبر تطوير شعبة " فرز 

مع اقتراح أيضا وضع شبكة لبنك معلومات لتثمين النفايات والتشجيع على استحداث وحدات إعادة تدوير من قبل 

 مستثمرين، مع األخذ في اإلعتبار خصوصيات كل منطقة .

وتشجيع البحث في هذا امليدان كما اقترح املجتمعون أيضا إدماج شعبة " اإلقتصاد الدائري " في الجامعات الجزائرية 

.هذه الجلسات الجهوية التي جمعت ممثلي إحدى عشر والية من الجنوب كانت مناسبة ملناقشة وتثمين رواسب النفايات 

والتي تمثل قدرة اقتصادية هامة والتي الزالت أقل استغالال، وتم التأكيد أن حقبة دفن النفايات قد ولت لصالح إرادة 

قتصاد دائري، مع األخذ في الحسبان في نفس الوقت الربح الناتج من إعادة التدوير والرهانات البيئية حقيقية لتطوير ا

.ويتوخى من هذا الحدث إرساء حوار وفق مقاربة تشاركية بهدف تقاسم الخبرات املبتكرة في هذا املجال عبر مجموع 

،  ية املزمع تنظيمها في غضون شهر فبراير الجاري التراب الوطني، بما يسمح بإعداد توصيات تحضيرية للجلسات الوطن

 حسب املنظمين .

 

 )واج(للتجهيزات والخدمات الفندقية  13عارضا في الصالون الدولي الـ  90مشاركة أزيد من 

للصالون الدولي للتجهيزات والخدمات الفندقية واالطعام التي يحتضنها قصر املعارض بالصنوبر  13تعرف الطبعة الـ

عارضا جزائريا وأجنبيا جاؤوا للتعريف بأهم املنتوجات واملعدات املتنوعة  97الى غاية يوم غد الثالثاء مشاركة البحري 

 الخاصة بتأثيث وديكور الفنادق وتزيين املحيط.

وفي هذا االطار أكد منظمو هذا املعرض بأن هذه التظاهرة التي أضحت تقليدا سنويا "تسعى للتعريف بأهم املستجدات 

 تطورات الحاصلة في مجالي الفندقة واالطعام على املستوى الوطني".وال

كما يعتبر هذا املوعد السنوي الذي عرف مشاركة عدة بلدان كتونس والصين وفرنسا وتركيا واسبانيا وايطاليا وأملانيا 

ات بتجهيز تحسين الخدم "فرصة لالحتكاك بين املتعاملين الجزائريين ونظرائهم األجانب من اجل تبادل الخبرات في مجال

وتأثيث وتزيين الفنادق واملطاعم الكبرى وكذا في مجال الصيانة والتنظيف وتهيئة املساحات الخضراء وصيانة املصاعد 

 وتوفير وسائل االسترخاء واللياقة البدنية".

ستثمرين الجزائريين ومن بين أهداف هذا املعرض "تعزيز االستثمار من خالل اقامة عالقات شراكة وتعاون ما بين امل

واالجانب لالستفادة من تجاربهم لتطوير وعصرنة تجهيزات املؤسسات الفندقية وكذا لدعم االدماج املنهي من خالل 

تسليط الضوء على الجهود التي تبدلها املؤسسات العمومية في مجال تكوين الشباب في مختلف التخصصات ذات 

 لفندقة لتقديم خدمات تتماش ى مع متطلبات الزبائن".العالقة بالسياحة السيما في االطعام وا

التطور الحاصل في مجال الفندقة واالطعام وااليواء خاصة وأن االستثمار السياحي في   ويعمل الصالون على مرافقة

تنامي وتوسع كل سنة مما يستدعي توفير كل التجهيزات و الوسائل الحديثة من أجل تأثيث هذه املؤسسات السياحية 

 جديدة وفق املعايير املعمول بها دوليا.ال

كما تعتبر هذه التظاهرة أيضا "فرصة للتعريف بوجهة الجزائر السياحية في االسواق الدولية كوجهة بامتياز والتعريف 

باملنتوج الوطني السيما التقليدي منه واستعماله في ديكور الفنادق للحفاظ على املوروث الوطني وتدارك العجز السيما 

مجال الخدمات واالرتقاء بالنوعية الى املقاييس العاملية حيث يجلب سنويا االف الزوار من متخصصين ومهنيين في  في

 كما أوضح منظمو هذه التظاهرة.-النشاطات السياحية وباحثين عن فرص شراكة جديدة" 

 

 يسمح بتوفير مناصب الشغل ودفع االقتصاد املحلي

 )الشروق أونالين(بغرداية ” ضخم“مشروع استثماري جزائري سعودي 
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عطيت إشارة انطالق مشروع استثماري في قطاع الفالحة بالشراكة بين الجزائر واململكة العربية السعودية في الوالية 
ُ
أ

 العزيز، أين تمتاملنتدبة املنيعة، وهذا بإشراف من سلطات والية غرداية واألمير السعودي مشعل بن سعود بن عبد 

 .”مزرعة األخوة”تسمية املشروع بـ

يأتي في  فإن املشروع” الشروق”وحسب املستثمر الجزائري بونعامة عبد الكريم الشريك مع األمير السعودي في تصريح لـ

، والحبوب آالف هكتار قابلة للتوسعة، واملوجهة إلنتاج أعالف األنعام 05إطار عقود االمتياز الفالحي يتربع على مساحة 

لتر في  68بئرا ارتوازيا، بـ 20الصلبة كالقمح، إلى جانب الحمضيات كالبرتقال والزيتون، وتتوفر املزرعة حاليا على نحو 

 .مليار سنتيم 120الثانية، كما أبرز ذات املصدر أن التكلفة املالية اإلجمالية للمشروع قدرت بـ

أنه أن ينعش االقتصاد الوطني واملحلي، خاصة وأنه سيوظف من جهته، أوضح مسؤول محلي أن هذا املشروع من ش

منصب شغل غير دائم، بحيث ستكون اليد العاملة محلية، باإلضافة إلى توفير  150منصبا دائما، وزهاء  30حوالي 

املحصول الزراعي بكميات معتبرة، وهذا ما يندرج ضمن سياسة الحكومة في تشجيع املستثمرين وال سيما األجانب، 

 .لتمكن من تصدير املنتوجات الفالحية إلى الخارجل

فيما اعتبر األمير السعودي مشعل بن سعود بن عبد العزيز أن هذا املشروع هو أول استثمار له في الجزائر، مثنيا على 

هدف لرئيس الجمهورية والوزير األول وكذا وزير الفالحة والتنمية الريفية ووالي غرداية على تشجيعه ودعمه لتحقيق ا

 .املنشود من هذا االستثمار الفالحي الواعد

ويبقى هذا االستثمار الجزائري السعودي بحاجة إلى دعم من طرف السلطات املحلية بإنجاز املسالك الفالحية، نظرا 

كلم، خاصة وأن تلك املنطقة تشهد عدة  25كلم، وعن مدينة املنيعة بحوالي  30لبعده عن الطريق الوطني رقم واحد بـ

 .مستثمر، فضال عن ضرورة توفير الكهرباء الريفية التي ستسمح برفع نسبة اإلنتاج 700ستثمارات فالحية لحوالي ا

وتعرف منطقة املنيعة قفزة نوعية في جذب مختلف االستثمارات الفالحية والصناعية والطاقات املتجددة وحتى 

املستثمرين األجانب لإلقبال عليها، من أجل توفير وتطوير  السياحية منها، ملا تملكه من إمكانيات وقدرات هائلة، تساعد

 .عديد املنتوجات في شتى املجاالت

 

 

 

 

 

 
 بنوك /مالية/تأمينات

 

 )واج(مشروع القانون املتعلق بمكافحة الفساد الثالثاء أمام نواب املجلس العشبي الوطني 
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املجلس الشعبي الوطني, مشروع القانون املتعلق يعرض وزير العدل حافظ األختام الطيب لوح, الثالثاء أمام نواب 

بالوقاية من الفساد ومكافحته الذي يتضمن إنشاء قطب وطني جزائي مالي يتولى التحري واملتابعة والتحقيق في الجرائم 

 املالية شديدة التعقيد وتلك املتعلقة بالفساد.

ديسمبر املاض ي, عدة إجراءات جديدة,  27د يوم ويتضمن هذا النص القانوني الذي صادق عليه مجلس الوزراء املنعق

من بينها انشاء قطب وطني جزائي مالي ذي اختصاص وطني لدى مجلس قضاء الجزائر, يتولى البحث, التحري, املتابعة 

والتحقيق في الجرائم املالية شديدة التعقيد وكذا الجرائم املرتبطة بها واملتعلقة بالفساد والغش والتهرب الضريبيين 

وتمويل الجمعيات والجرائم املرتبطة بالصرف وباملؤسسات املالية والبنكية, إلى جانب إنشاء وكالة وطنية لتسيير 

 العائدات املحجوزة أو املجمدة أو املصادرة في إطار مكافحة الفساد.

األساس ي  القانون  ويتشكل هذا القطب الجزائي من وكيل الجمهورية ومساعديه وقضاة تحقيق, يتم تعيينهم وفقا ألحكام

  للقضاء, بحكم تخصصهم في الجرائم املالية, مع حق االستعانة بمساعدين متخصصين في املسائل املالية.

ويقترح املشروع حذف الديوان املركزي لقمع الفساد, بسبب تعقيد تشكيلته والنقص في التنسيق بين مختلف املصالح 

 املمثلة على مستواه.

 

أحكام جديدة تتعلق بحماية الشخص املبلغ عن الفساد من أي إجراء يمس بوظيفته أو ظروف كما يشمل القانون على 

عمله, ويوفر إمكانية لجوء املبلغ إلى قاض ي االستعجال لوقف االجراءات التي اتخذت ضده دون االخالل بحقه في طلب 

 التعويض.

اء املنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجزائية, وتعزز هذه األحكام الجديدة إجراءات حماية الشهود والضحايا والخبر 

من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد التي تطلب من الدول اتخاذ التدابير املالئمة  33تماشيا مع أحكام املادة 

 لتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد.

م الفساد املحجوزة أو املجمدة, الناتجة كما يتضمن مشروع القانون هذا استحداث وكالة وطنية لتسيير عائدات جرائ

, بهدف تحسين فعالية القضاء الجزائي في مجال مكافحة 01-06عن ارتكاب الجرائم املنصوص عليها في القانون رقم 

الفساد والجريمة املنظمة وتعزيز مصداقية األحكام الجزائية في جانبها املتعلق بتجميد وحجز األموال الناتجة عن 

 مكين الجزائر من استرجاع األموال املترتبة على هذه الجرائم.الجريمة, وت

واملتعلق بالوقاية من الفساد  2006فبراير  20املؤرخ في  01-06ويأتي مشروع القانون في سياق تكييف القانون رقم 

كافحة منه على إنشاء هيئة وطنية مل 202والذي تنص املادة  2016ومكافحته مع أحكام التعديل الدستوري لسنة 

 مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد. 203الفساد ومكافحته كسلطة إدارية مستقلة تتولى طبقا للمادة 

وجاء هذا النص لتوضيح وتعزيز مهام وصالحيات الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد والتكفل بالتوصيات التي وضعتها 

 تقييم السياسة الجزائرية املتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته. الهيئة املختصة التابعة ملنظمة األمم املتحدة عقب
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روسيا : اختتام الدورة التاسعة للجنة املختلطة بإعالن توصيات لتعزيز التعاون الثنائي  -الجزائر

 )واج(

التجاري و العلمي و التقني يوم الروسية للتعاون االقتصادي و  -اختتمت الدورة التاسعة للجنة املختلطة الجزائرية

 االربعاء بموسكو بتوقيع محضر يتضمن توصيات لتعزيز التعاون الثنائي.

والوزير الروس ي للطاقة السيد الكسندر نوفاك   كل من وزير املالية السيد عبد الرحمان راوية  و حسب بيان الوزارة,قام

 املحضر في ختام هذه الدورة. بتوقيع هذا -اللذان ترأسا أشغال هذه اللجنة املختلطة-

 و يشمل هذا املحضر على عدة توصيات متعددة القطاعات تتعلق بتطوير و تعزيزالتعاون الثنائي.

 و في هذا االطار تم دعوة اللجان القطاعية لتكثيف لقاءاتها لدراسة فرص التعاون ذات املصلحة املشتركة .

لتطوير   االعمال البلدين لتسجيلها في اطار هذا التعاون الذي يرمي و بهذه املناسبة تم التطرق لتوسيع نشاطات رجال

 في كال البلدين .  التنمية االقتصادية

 لقاءات اعالمية مع الصحافة مثل "روسيا اليوم" و "سبوتنيك". عدة راويةو حسب ذات املصدر أجرى السيد 

 

 
  

 تجارة 

 

 

 

 يقظة إعالمية
 

 أزمة تموين والغاز يضاعف املعاناة

ل الحركة بعدة واليات 
ّ
 )الشروق أونالين(الثلوج تغلق املدارس وتعط

تواصلت موجة االضطرابات الجوية، التي مست عديد الواليات السيما بشرق البالد، وتسببت التساقطات الثلجية 

ات نقطاعاملعتبرة، اإلثنين، في شل الطرقات وتعطيل الدراسة، وسط شكاوى املواطنين من ندرة غاز البوتان، واال 

 .الكهربائية

ال يزال سكان جبال ومشاتي بلديات تسالة ملطاعي وترعي باينان واعميرة أراس بوالية ميلة، منذ األحد، يستعملون 

 .سنتيمترا 80الشموع بعدما انقطع التيار الكهربائي عن منازلهم بسبب التساقط الكثيف للثلوج التي تجاوز سمكها الـ 

شاتيها املتفرقة أقص ى شمال عاصمة الوالية، انقطع التيار الكهربائي على وسط البلدية ومعظم فببلدية تسالة ملطاعي وم

املشاتي والدوواير، كما عانى املواطنين من الظالم الدامس بمشاتي بلديتي ترعي باينان وأعميرة أراس، األمر الذي عمق 

 .من معاناة املواطنين وأدخلهم في عزلة حقيقة عن العالم الخارجي
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تواصلت موجة االضطرابات الجوية، التي مست عديد الواليات السيما بشرق البالد، وتسببت التساقطات الثلجية 

املعتبرة، اإلثنين، في شل الطرقات وتعطيل الدراسة، وسط شكاوى املواطنين من ندرة غاز البوتان، واالنقطاعات 

 .الكهربائية

ملطاعي وترعي باينان واعميرة أراس بوالية ميلة، منذ األحد، يستعملون ال يزال سكان جبال ومشاتي بلديات تسالة 

 .سنتيمترا 80الشموع بعدما انقطع التيار الكهربائي عن منازلهم بسبب التساقط الكثيف للثلوج التي تجاوز سمكها الـ 

بلدية ومعظم بائي على وسط الفببلدية تسالة ملطاعي ومشاتيها املتفرقة أقص ى شمال عاصمة الوالية، انقطع التيار الكهر 

املشاتي والدوواير، كما عانى املواطنين من الظالم الدامس بمشاتي بلديتي ترعي باينان وأعميرة أراس، األمر الذي عمق 

 .من معاناة املواطنين وأدخلهم في عزلة حقيقة عن العالم الخارجي

 متر 1سمك الثلوج بلغ 

حد واالثنين، على املناطق الجبلية لوالية ميلة، في غلق العديد من الطرق كما تسببت الثلوج التي تهاطلت، ليلة األ 

الوطنية والوالئية والبلدية مما تسبب في عرقلة حركة املرور، وواجه السائقون صعوبات كبيرة في اجتياز املناطق التي 

 .هم بسبب سمك الثلوجاكتست حلة بيضاء ولم يتمكن السكان القاطنين باملناطق الجبلية من الخروج من منازل

وقد حاصرت الثلوج حافالت نقل املسافرين وسيارات املواطنين بتلك املناطق، األمر الذي استدعى تدخل السلطات 

املحلية رفقة مصالح الدرك الوطني والخواص وتسخير جرافات وكاسحات الثلوج لفك الحصار عليها، وتفيد مصادر 

 .ر في بعض املناطقمحلية للشروق بأن سمك الثلوج بلغ املت

وشهدت والية الطارف موجة برد شديدة لم يتجاوز فيها مقياس درجات الحرارة عتبة الصفر مئوية خالل الليل، في ظّل 

اإلضطراب الجوي املصحوب بالتساقط الغزير لألمطار التي أغرقت عددا من بلديات الوالية، وتسببت في شّل الحياة 

ات في التنقل القتناء مستلزماتهم، وفضل أغلبهم البقاء في بيوتهم يرقبون تحسن فيها، بعدما وجد املواطنون صعوب

حالة الطقس، فيما ازدادت حدة معاناة سكان القرى واملداشر الفتقادهم أبسط الضروريات خاصة منها الغاز ما دفعهم 

 .لالحتطاب من أجل لتدفئة وطهي وجباتهم الغذائية

 في االتصاالتانقطاعات في الكهرباء واضطرابات 

وتسببت األجواء املضطربة والناتجة عن تساقط الثلوج في والية تيارت إلى قطع بعض األشطر من الطرق الوالئية 

فيما كان تدخل البلديات ومصالح مديرية األشغال العمومية على مدار  23و 14والبلدية وكذا من الطريقين الوطني رقم 

ا لالنزالقات الناتجة عن التجمد، مع تقديم املساعدة ملستعملي الطريق بالتعاون مع الليل والنهار بالكسح ونثر امللح منع

 .مصالح الدرك الوطني و الشرطة

ومن مظاهر االضطرابات الجوية انقطاع الكهرباء كليا أو جزئيا في عدة مناطق منها حتى مراكز البلديات ومن ذلك بلدية 

طنون أنهم حرموا من الكهرباء من منتصف نهار السبت إلى الساعات األولى سيدي الحسني، شمالي الوالية، التي ذكر موا

 من اليوم التالي، مما يجعل مستخدمي التدفئة املركزية في معاناة حقيقية، حيث يحتاجون إلى الكهرباء إضافة إلى الغاز

ات من لوج في بعض الجهإلى ذلك، اضطربت شبكات الهاتف النقال بسبب الرياح والتساقطات الكثيفة لألمطار والث

 .الوالية، حيث عانى املواطنون في إجراء اتصاالتهم الهاتفية

وقد تسببت الثلوج التي تهاطل على مرتفعات والية بجاية على مدار يومين، في شل حركة السير على طريقين وطنيين 

مرورا بفج شالطة باإلضافة الى الطريق أ الذي يربط بجاية بوالية تيزي وزو  26ويتعلق األمر بكل من الطريق الوطني رقم 

الذي شلته الثلوج في مقطعه الرابط بين إغيل علي ووالية البرج، فيما ظلت باقي املحاور الوطنية  106الوطني رقم 

هذا األخير الذي يربط بجاية  9وكذا  75و 12األخرى صعبة االستعمال مثلما كان الحال على الطرقات الوطنية رقم 

حيث ظلت حركة السير جد صعبة بمنطقة تيزي نبشار وعموشة بإقليم والية سطيف. وقد تسبب هذه  بوالية سطيف،
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الوضعية في عزل العشرات من القرى الواقعة بمرتفعات جبال بجاية، أين اشتكى العديد من املواطنين من غياب 

 .قارورات غاز البوتان

الويالت جراء السيول التي غمرت أحيائهم كما كان الحال من جهتهم عاش سكان العديد من األحياء بعاصمة الوالية 

بسيدي أحمد وإحدادن وغيرها، يأتي هذا رغم الوعود املقدمة في وقت سابق من أجل القضاء على مثل هذه املشاهد 

 .التي يندى لها الجبين

مس ة، منذ مساء أول أكما تسببت االضطرابات الجوية املصحوبة بالتساقط الكثيف للثلوج، على إقليم والية قامل

األحد، في غلق العديد من الطرقات واملسالك، خاصة باملرتفعات، مادفع بمختلف الجهات إلى استنفار وحداتها للتدخل، 

ومساعدة املواطنين العالقين على شبكة الطرقات، أو أولئك املحاصرين بالثلوج في املناطق النائية واملعزولة في مختلف 

ت مغلقة بسبب كثافة  بلديات الوالية. وقد
ّ
أعلنت املجموعة الوالئية للدرك الوطني بقاملة، أن عددا من الطرقات ظل

 .الثلوج، إلى غابة الساعة العاشرة من صباح أمس

ووجد املواطنين صعوبة كبيرة في التنقل القتناء املؤونة ومختلف الضروريات، خاصة منها غاز البوتان، كما أجبرت 

لق أبوابها بعدما استحال على التالميذ واألساتذة االلتحاق بها، بسبب شلل حركة النقل. كما الثلوج املدارس على غ

منعت الثلوج التالميذ من االلتحاق بمقاعد الدراسة، وصعبت من حياة املواطنين في القرى النائية واملداشر في الحصول 

 .على بعض املواد األساسية خاصة منها الحليب وغاز البوتان

الثلوج التي تساقطت ليلة أول أمس على والية برج بوعريريج وكذا الجليد في غلق عدد من الطرقات، كما  وتسببت

تسببت في انحراف عدد من السيارات. كما قامت مصالح الحماية املدنية أمس إلجالء تسع سيارات ونقل ثالث نساء 

 .للوالدة من بينها امرأة من الجعافرة

 من االلتحاق بمقاعد دراستهمفيما لم يتمكن التالميذ 

 الثلوج تحاصر عشرات القرى بجبال بجاية

تسببت الثلوج التي تهاطل على مرتفعات والية بجاية على مدار يومين، في شل حركة السير على طريقين وطنيين ويتعلق 

 إلضافة الى الطريق الوطنيأ الذي يربط بجاية بوالية تيزي وزو مرورا بفج شالطة با 26األمر بكل من الطريق الوطني رقم 

الذي شلته الثلوج في مقطعه الرابط بين إغيل علي ووالية البرج، فيما ظلت باقي املحاور الوطنية األخرى  106رقم 

هذا األخير الذي يربط بجاية بوالية  9وكذا  75و  12صعبة االستعمال مثلما كان الحال على الطرقات الوطنية رقم 

 .ير جد صعبة بمنطقة تيزي نبشار وعموشة بإقليم والية سطيفسطيف، حيث ظلت حركة الس

طرقات والئية بإقليم الوالية نذكر منها الطريق  7وفي نفس السياق فقد تسبب الثلوج املتراكمة في غلق ما ال يقل عن 

شن نفس الذي يربط باكارو بكنديرة مرورا ببوخليفة هذا األخير الذي شل على مستوى قرية إحبا 23الوالئي رقم 

العابر عبر  20الرابط بين إفري أوزالقن وتيزي وزو وكذا الطريق الوالئي رقم  159الوضعية عاشها الطريق الوالئي رقم 

الرابط بين إغزر أمقران وتيزي وزو والطريق الوالئي رقم  56تاقوبة وصوال الى سطيف باإلضافة الى الطريق الوالئي رقم 

مشلولة بين تمقرة والبرج،  23معوش فيما ظلت حركة السير على الطريق الوالئي رقم  التي شلته الثلوج بمنطقة بني 35

على  15الرابط بين مرواحة وسطيف، فيما شل الطريق الوالئي رقم  19نفس الش يء بالنسبة للطريق الوالئي رقم 

 .مستوى منطقتي تيمزريت وبني جليل

اقعة بمرتفعات جبال بجاية، كما كان الحال بشالطة الواقعة وقد تسبب هذه الوضعية في عزل العشرات من القرى الو 

متر وبوحمزة وبني معوش وتيزي نبربر وأيت إسماعيل وكنديرة ورباشة وإغيل علي وتمقرة وبني  1500على ارتفاع قدره 

س أغلب جليل وغيرها من القرى أين اشتكى العديد من املواطنين من غياب قارورات غاز البوتان جراء الشلل الذي م

املحاور ما حرمهم من الخروج من قراهم فيما اضطر التالميذ إلى املكوث في بيوتهم جراء غياب وسائل النقل، نفس 
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 .الش يء بالنسبة للعشرات من العمال الذين حرمتهم الثلوج من االلتحاق بمواقع عملهم

يول التي غمرت أحيائهم كما كان الحال من جهتهم، عاش سكان العديد من األحياء بعاصمة الوالية الويالت جراء الس

بسيدي أحمد وإحدادن وغيرها، يأتي هذا رغم الوعود املقدمة في وقت سابق من أجل القضاء على مثل هذه املشاهد 

 .التي يتندى لها الجبين

 


