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 االفتتاحية
 سبق برس() األغواطمن  االنتخابيةعلي حداد يطلق حملته 

 .نتخابية من والية األغواطيشرع يوم السبت القادم، رئيس منتدى رؤساء املؤسسات علي حداد في حملته اإل 

مع رجال أعمال ومتعاملين  نسخة منه، أن حداد سيلتقي” برس سبق“وأوضح بيان صادر عن املنتدى تسلمت 

األعمال في  تجمع لرجال األغواط، وبالضبط في املكتبة الرئيسية في إطار عرض برنامجه لقيادة أكبر  اقتصاديين بوالية

 .الجزائر خالل املرحلة املقبلة

 الوحيد في مؤتمر األفسيو املزمع عقده الشهر القادم والذي سيترسم فيه تحويل وتجدر اإلشارة أن علي حداد هو املرشح

 .إلى نقابة 2014الجمعية الذي تولى رئاستها سنة 

 
 )واج( مصنع بيجو إلنتاج السيارات يدخل مرحلة الدراسة التقنية

دخل مصنع بيجو إلنتاج السيارات مرحلة الدراسة التقنية الخاصة بأرضية املوقع املتواجد ببلدية طفراوي )وهران( 

 ستفيد لدى مصالح الوالية.هكتار ، حسبما ا 120إجمالية تقدر ب   على مساحة

سنويا كمرحلة أولى مع توقعات رفع   ألف مركبة 25ويتوقع الشروع في االنتاج السنة القادمة بطاقة انتاجية تصل إلى 

 بداية التركيب.  سنوات التي تلي 4الطاقة االنتاجية خالل 

  باملائة.  42 وجاء في دفتر الشروط املتعلق بهذا املشروع بلوغ نسبة إدماج تصل الى حدود

وقد تم تنصيب املقاولة املكلفة بتهيئة منطقة النشاطات بطفراوي التي ستحتضن مصنع بيجو إلنتاج السيارات حيث 

الشبكات بما في ذلك املياه الصالحة للشرب والكهرباء والغاز   تتمثل طبيعة االشغال في فتح الطرقات ووضع مختلف

 ق االشغال في األسابيع القادمة .والهاتف والتطهير وغيرها على أن تنطل

قطعة أرضية موجهة للمستثمرين ،  150وقد تم تخصيص لعملية تهيئة منطقة النشاطات املذكورة التي تتوفر على 

 كشطر أول ، وفق نفس املصدر.  مليون دج 120مليون دج منها  600غالف مالي يناهز 

أن الدراسة انتهت واملشروع حاليا   ة النشاطات ببطيوة مع العلممليار دج لتهيئة منطق 5و من جهة أخرى، رصد مبلغ 

 في مرحلة اختيار املؤسسة املكلفة باألشغال.

وقد أقرت الدولة تخفيضات هامة في أسعار األوعية العقارية املخصصة لالستثمار في مناطق النشاطات الجديدة بلغت 

 ستثمار، كما أشير إليه.لال  االقتصاديين املتعاملينباملائة لتحفيز  90حدود 

 

 )واج( 2018باملائة الى غاية أكتوبر  4ر5معدل التضخم على أساس سنوي قدر

حسب ما علمت  2018في املائة الى غاية شهر اكتوبر 4ر5وتيرة تطور األسعار عند االستهالك على اساس سنوي بلغت 

 وأج لدى الديوان الوطني لإلحصائيات.

بمثابة معدل التضخم السنوي الذي يتم  2018ويعتبر تطور األسعار لدى االستهالك على اساس سنوي الى غاية اكتوبر 

بين   مقارنة بالفترة املمتدة 2018الى غاية شهر اكتوبر  2017نوفمبر  املاضية ابتداء من شهرا 12احتسابه خالل 

 .2017الى اكتوبر  2016نوفمبر

مقارنة بشهر  2018اكتوبر  أما بالنسبة للتطور الشهري ملؤشر االسعار عند االستهالك اي تطور مؤشر شهر

 باملائة. 1ر2فقد ارتفع ب  2018سبتمبر
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باملائة شهر اكتوبر   2ر4ير الشهري حسب فئة املنتجات سجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا بنسبة و بخصوص املتغ

 .2018املنصرم مقارنة بشهر سبتمبر

 املاض ي مقارنة بشهر سبتمبر االخير.  باملائة شهر اكتوبر 4ر9ارتفعت أسعار املواد الفالحية الطازجة بنسبة   و

باملائة( و لحوم  12ر6باملائة( و الخضر )+  15ر7و نجم هذا االرتفاع يعلى وجه الخصوص عن ارتفاع اسعار الفواكه )+

 باملائة(.  6باملائة( و البيض )+ 5ر6الدجاج )+

 باملائة(. 0,1فقد عرفت تراجعا طفيفا بلغ )  و في ما يخص اسعار املنتجات الغذائية الصناعية )املواد الغذائية املصنعة(

اسعار الخدمات نوعا من االستقرار   املائة( في حين سجلتب 0ر3و عرفت أسعار املواد املصنعة توجا تصاعديا بنسبة )

 حسب ما اوضح الديوان الوطني لإلحصاء.

باملائة و  0ر6االحذية" ارتفاعا بنسبة   "املالبس و  وفيما يتعلق بمجموعات السلع والخدمات عرفت أسعار مجموعتي

 .باملائة( 0ر4"التربية و الثقافة والترفيه" ارتفعت بدورها بنسبة )

باملائة في حين تميزت باقي مجموعات املنتجات  0ر5اما مجموعة "املنتجات املختلفة" سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 

 باستقرار.  االخرى سوي بارتفاع طفيف في األسعار او

 :"سفير الجزائر في بكين احسن بوخالفة لـ"الشروق

  ألف تأشيرة جزائرية للصينيين خالل سنة 40

 قنصلية بكين هي األولى عامليا في منح تأشيرات الدخول إلى الجزائر

م منح أكثر ت الصينية بكين أن املركز القنصلي هناك هو األكبر في العالم، مشيرا إلى أنه صّرح سفير الجزائر في العاصمة

نفسها تقريبا في العام الجاري، خصوصا مع توقيع  ، والوتيرة هي2017ألف تأشيرة للرعايا الصينيين خالل  40من 

 .بالشرق الجزائري األسبوع املقبل، إضافة ملشروع ميناء الوسط وغيرها استغالل الفوسفات اتفاقيات

الوطنية بالعاصمة الصينية بكين، أن  وعدد من وسال اإلعالم” الشروق“وذكر السفير أحسن بوخالفة في لقاء مع 

 حا أنالتي تمنح سنويا لألجانب، موضالعالمي في عدد تأشيرات دخول الجزائر  قنصلية في بكين هي األولى على املستوى 

 .(ألف تأشيرة 50الجاري )أكثر من  ألف تأشيرة العام املاض ي، والوتيرة هي نفسها بالنسبة للعام 40العدد فاق 

ة، على غرار التي يتم انجازها بشراكة صيني وتوقع السفير أن يبقى عدد التأشيرات في نفس الوتيرة نظرا للمشاريع الكبرى 

 .مشروع الفوسفات بالشراكة مع سوناطراك سط بشرشال، إضافة إلىميناء الو 

وشركات صينية كبرى فيما يخص  وكشف السفير بوخالفة أن عقدا سيوقع خالل األيام القادمة بين شركة سوناطراك

 .(اهراس وصوال إلى عنابة وسكيكدة مشاريع الفوسفات )انطالقا من تبسة مرورا بسوق 

الرئيس املدير العام لسوناطراك  فات تتضمن إقامة مصانع ووحدات تحويل مثلما أعلن عنهومعلوم، أن مشاريع الفوس

 .ماليير دوالر 5عنابة شهر أوت املاض ي، وهي مشاريع تفوق قيمتها  عبد املؤمن ولد قدور خالل زيارة له إلى

صنع الستغالل وتخصيب إلقامة م وأشار ولد قدور حينها إلى ان مشاريع التطوير للفوسفات تتضمن مشروعا أول 

 تبسة، في حين يتمثل املشروع الثاني في وحدة إلنتاج األحماض الفوسفورية الفوسفات بمنجم بالد الهضبة الواقع بوالية

 .وأحماض أخرى، وسيقام بمنطقة واد الكبريت بوالية سوق أهراس

أساسا في إقامة وحدة لتحويل الغاز  وسيتم انجاز املشروع الثالث بمنطقة حجار السود شرق والية سكيكدة، ويتمثل

تعمالها الس الستخدامها في قطاع الفالحة، أما املشروع الرابع فهو إقامة وحدة تخزين الطبيعي وإنتاج أسمدة األمونياك

 .في التصدير بميناء عنابة

لدولي في الصالون امن اآلن للمشاركة  ودعا السفير الجزائري في بكين، الشركات الجزائرية على اختالفها لالستعداد

 .املقبل في شنغهاي، والتسجيل من اآلن لحجز األجنحة الخاصة بها لالستيراد في طبعته الثانية العام
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الصين، خاصة ان اتفاق الشهادات الطبية  وشدد بوخالفة على أن كل املنتجات الفالحية الجزائرية مرخص دخولها إلى

 .ملطلوبةا ، وما يلزم هو توقيع عقود التصدير والحصول على التراخيصالتوقيع عليه للصحة النباتية والحيوانية تم

 

 

 

 

 

 في تعليمة إلى مديري العمل بالواليات

 )واج( إلزام الشركات األجنبية برفع حصة العمال الجزائريين وتكوينهم في الورشات

بإجبار  والية يأمرهم 48االجتماعي، مراد زمالي، تعليمات إلى مديري القطاع عبر  وجه وزير العمل والتشغيل والضمان

ائر غياب املؤهلة أو غياب التخصص أصال في الجز  املؤسسات األجنبية على توظيف اليد العاملة املحلية وتكوينها في حال

 .األجنبية بهذه الشروط سيتم اتخاذ إجراءات صارمة خالل تجديد رخص العمل للعمالة ا، وفي حال عدم االلتزاممنه

بضرورة العمل على تحقيق نسبة  ، إن الوزير وجه جملة من التعليمات يلزم فيها”الشروق“وقالت مصادر مطلعة لـ 

املناصب التي أسندت إلى مؤسسات أجنبية، والعمل على واملشاريع و  تشغيل أكبر للعمالة املحلية في مختلف الورشات

 .العاملة وتأهيلها في حال تبين أن هذه التخصصات غير متوفرة في الجزائر تكوين اليد

ببنود الشروط التي وضعها الطرف  وتضيف ذات املصادر أن مصالح الوزارة الحظت عدم التزام املؤسسات األجنبية

 للعمالة األجنبية، املتمثلة في منح األولوية للتوظيف للعمالة املحلية، بشكل والتراخيصالجزائري مقابل منح املشاريع 

الالزمة، فضال عن ذلك، فإن من بين  أساس ي مع دعمها بكفاءات أجنبية، ما يسمح للشباب الجزائري باكتساب الخبرة

ئريين مؤهلين في التخصصات غير الالزمة في حال انعدام عمال جزا الشروط تكوين هؤالء الشباب ومنحهم الخبرة

 .الجزائر املتوفرة في

العمالة األجنبية التي تشتغل في الجزائر ال  وتأتي هذه اإلجراءات بعدما أثبتت التقارير السنوية أن العدد اإلجمالي من

 عني أنفي حين انكمش عدد العمال املحليين في تلك الورشات أو املؤسسات، ما ي يزال يراوح مكانه، منذ سنوات،

 .الشروط املحليين مثلما ينص عليه دفتر  ولم تلتزم بالبند املتعلق بإلزامية تكوين العمال” تحايلت“الشركات األجنبية 

عقد اجتماعات مع املؤسسات  مجبرين على -حسب مصادرنا -وسيكون مديرو التشغيل وفق هذه التوجهات الجديدة

العمل من أجل إعالمها بالقرارات الجديدة، التي تنص على ضرورة  زارةاألجنبية بحضور كل مسؤولي الهيئات التابعة لو 

 .عقودهم العمالة املحلية وتكوينها مقابل تجديد التراخيص للعمال األجانب املنتهية رفع حصة

 

 )الخبر أونالين(2019الحكومة تسعى الستغالل مناجم الذهب في 

ي جنوب الوطن، من خالل التفاوض مع تعكف الحكومة على دراسة إمكانيات استغالل مناجم الذهب املوجودة ف

مجموعة من الشركات األجنبية تحضيرا لالنطالق في االستثمار في هذا املجال، واستعمال هذه الثروات من املعدن 

النفيس في مواجهة تحديات املرحلة الراهنة وتغطية النفقات الوطنية، بعد أن أضحت الحاجة إليها ملحة، في ظل 

 ار املحروقات، وهو املورد األساس ي للجزائر.التذبذب املستمر ألسع
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وعلى هذا األساس، تعمل وزارة الصناعة واملناجم على دراسة جميع املقترحات املقدمة من قبل الشركات األجنبية 

املتخصصة في القطاع املنجمي، والتفاوض معها، حسب ما أسرت به مصادر مطلعة من داخل الوزارة لـ "الخبر"، على 

 قرر أن ينطلق استغالل هذه املناجم خالل الثالثي األول من السنة املقبلة.أنه من امل

وأشارت املصادر نفسها إلى أّن املصالح املختصة في وزارة الصناعة تقف حاليا على تقييم العروض املقترحة في هذا 

ة تغالل هذه الثروة املنجمياملجال، من أجل اختيار أفضلها من حيث طريقة العمل والتكاليف كذلك، على اعتبار أّن اس

من املعدن النفيس يحتاج باملقام األول إلى تقنيات معقدة والتحكم في تكنولوجيا حديثة، السيما في ظل الصعوبات 

 الطبيعية وطبيعة التضاريس التي تتواجد فيها، في منطقة األهڤار والطاسيلي على وجه التحديد.

تفادي تكرار السيناريوهات السابقة، التي عّبر عنها وزير القطاع يوسف وتسعى وزارة الصناعة واملناجم في خطتها ل

يوسفي في تصريح أخير بسوء اختيار الشريك املناسب، بينما اعترف باملقابل بأّن الجزائر ال يمكنها العمل على استغالل 

 هذه املناجم بمفردها، من غير مساعدة تقنية لشركات أجنبية متخصصة.

واملناجم، في هذا الصدد، إّن مناجم وحقول الذهب في الجزائر أهملت بسبب عدم اختيار الشريك قال وزير الصناعة 

املناسب الستخراج هذا النوع من املعدن النفيس، األمر الذي يجعل الحكومة تعيد النظر في استغالل الحقول أو 

 .التنقيب عن غيرها، مشيرا إلى مفاوضات جارية في هذا الصدد مع شركاء أجانب

طن، على أنه استدرك بالقول بأّن املخزون الحقيقي غير معروف  100وقّدر يوسفي اإلمكانيات الوطنية من الذهب بـ 

على وجه الدقة والتحديد، وهو األمر الذي يجعل ثروة كبيرة من الذهب مهملة إلى حد اآلن، من دون أن تجد طريقها 

في تغطية النفقات العمومية، أدت بشكل مستمر إلى نزيف حاد في إلى االستغالل، في وقت تعاني الحكومة أزمة حادة 

االحتياطات الوطنية من العملة الصعبة التي يمثلها احتياطي الصرف، جراء تراجع كبير في أسعار املحروقات في البورصة 

 الدولية.

 

 الوطنية( اإلذاعة)يوسفي يعلن عن إعداد دليل وطني للمؤسسات املناولة

سيد يوسف يوسفي، اليوم األربعاء أن دائرته الوزارية تدرس حاليا موضوع استحداث أشار وزير الصناعة واملناجم، ال

 دليل وطني للمؤسسات التي بإمكانها التدخل في مجال املناولة الصناعية. 

بالجزائر العاصمة، أفاد السيد يوسف  2018وفي رده على سؤال للصحافة على هامش تدشينه للمعرض الدولي للمناولة 

ذا الدليل يهدف إلى إحصاء املؤسسات واملنتوجات و املكونات التي تقوم بتصنيعها سيما في مجال الجودة يوسفي أن ه

  و التكلفة.

 و أشار الوزير أيضا أن دائرته الوزارية تهدف إلى البحث عن طرق الربط بيناملؤسسات، املانحة منها واملناولة.

صّنع مكونات صناعية في قطاعات 
ُ
و صرح الوزير بقوله "نحن نبحث عن طرق تسمح للمؤسسات بالتعاون فيما بينها وت

   مختلفة"، معتبرا املناولة عنصرا قاعديا في الصناعة.

 كما أوضح أن تصنيع عديد منتجات التجهيزات أمر ممكن محليا، مثلما تقوم به املؤسسات العمومية في قطاع الطاقة

صّنع جزًء من قطعها الصناعية بالجزائر.
ُ
    والتي ت

وتجدر االشارة إلى أن السيد يوسفي قد دعا خالل زيارته ملختلف أجنحة املعرض، املتعاملين املحليين الحاضرين في 

في إطار  ناملعرض إلى بذل مزيد من الجهود من أجل التعاون فيما بينهم، داعيا إياهم إلى التحري بشأن الشركاء املحتملي

   املناولة الصناعية.

كما شدد على ضرورة الرفع من نسبة االندماج ونوعية التجهيزات التي تنتجها املؤسسات املحلية بهدف االستجابة 

  لطلب الجهات املانحة سيما في قطاع السيارات.
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  لجزائر العاصمة.نوفمبر بقصر املعارض با 24وللتذكير، تستمر الطبعة الخامسة من هذا املعرض إلى غاية 

ويستقبل املعرض الذي نظم بالتعاون مع مركز التجارة العالمي بالجزائر و البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة، هذه 

عارضا من مختلف الجهات املانحة والجهات املستفيدة في الشعب املتعلقة بالحديد والصلب وامليكانيك  92السنة 

   ستيك وكذا املهن املرتبطة بالخدمات.والكهرباء وااللكترونيك والبال 

وعلى غير القطاعات التقليدية، تشهد طبعة هذا العام حضورا لقطاعات أخرى تتمثل في تركيب السيارات والطاقة 

 )سوناطراك وسونلغاز خاصة( والنقل والتنمية املستدامة والصناعة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.

 ملعرض ندوات ولقاءات أعمال ثنائية بين املتعاملين.كما تنعقد خالل هذا ا

 

 

 اإلذاعة) التحتيةالجزائر تؤكد عبر الصالون الدولي لألشغال العمومية عن خيار تنمية البنى 

 الوطنية(

أكد وزير االشغال العمومية و النقل عبد الغني زعالن اليوم االربعاء بالجزائر ان مواصلة تنمية البنى التحتية و املنشآت 

ار استراتيجي ال رجعة فيه، معتبرا قطاعه "حلقة مفصلية" كونه ضروري لضمان سير نشاط مختلف القاعدية هو خي

اطار حول النقل البري و البحري و الجوي -القطاعات االقتصادية االخرى فيما وقعت الجزائر مع اسبانيا ثالث اتفاقات

 للسلع املوجهة للتصدير.

ون الدولي لألشغال العمومية تحت شعار "واقعية و فعالية" مع اختيار للصال 16خالل افتتاحه للطبعة -وأكد الوزير 

اسبانيا ك"ضيف شرف"، ان قطاعه و بالرغم من الضائقة املالية التي عرفتها البالد اال ان املشاريع التنموية ال تزال 

"سواء من ناحية  متواصلة معتبرا قطاعه "بالحيوي الذي تتقاطع من خالله مختلف القطاعات االقتصادية االخرى 

 البنى التحتية و املنشئات الخدماتية او النقل.

من جهته، اكد وزير التجهيز النيجري عبدو الالي كادي، ان بالده مهتمة بتعزيز روابط الشراكة مع الجزائر في مختلف 

 املجاالت.

ركات تلف املجاالت، مؤكدا تواجد شمن جانبه اشاد سفير اسبانيا بالجزائر فرناندو موران بجهود الجزائر املبذولة في مخ

 اسبانية ناشطة في الجزائر في عدة مجاالت مثل الطاقة )املحروقات و الصناعات الغازية( و االتصاالت.

مبديا خرص بالده على  2016مليار اورو في  7ر3كما ذكر ان حجم التبادل التجاري ما بين الجزائر و اسبانيا قدر ب 

 لبيني.تعزيز و التبادل التجاري ا

 مؤسسة أجنبية. 80عارض محلي و حوالي  300للصالون الدولي لألشغال العمومية مشاركة ازيد من  16و تشهد الطبعة 

لقاءين  -نوفمبر الجاري  25الى  21على هامش هذا الصالون الذي يحتضنه قصر املعارض بالعاصمة من -و سينظم 

فع من مستوى اليقظة لدى املؤسسات في حال حدوث كوارث طبيعية هامين يتناول االول كيفية التسيير و التنبؤ و الر 

 في حين سيتمحور املوضوع الثاني حو

 ل كيفية تصدير خبراتنا و معارفنا خارج الحدود الجزائرية بما يخدم االقتصاد الوطني.

 2017 يجابية خاللو ستتوج هذه التظاهرة بحفل تكريم مؤسسات قطاع االشغال العمومية و النقل التي حققت نتائج ا

 .2017-2016و تكريم املتخرجين االوائل لدفعة مهندس دولة للمدرسة العليا لألشغال العمومية للسنة الجامعية 

 اطار لنقل السلع املوجهة -التوقيع على ثالث اتفاقات

ال العمومية، على ثالث للصالون الدولي لألشغ 16كما وقعت وزارة التجارة بالجزائر العاصمة، في إطار انعقاد الطبعة ال

 اطار حول النقل البري و البحري و الجوي للسلع املوجهة للتصدير.-اتفاقات
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اطار األول، الذي يتعلق بالنقل البحري للسلع املصدرة، من طرف وزارة التجارة و املجمع -و تم التوقيع على االتفاق

 الجزائري للنقل البحري )غاتما(.

تعلق بالنقل البري للصادرات، فتم التوقيع عليه من طرف وزارة التجارة و مجمع نقل السلع اطار الثاني، امل-أما االتفاق

و اللوجستيك )لوجيترانس(. و يتعلق االتفاق الثالث الذي وقعته الوزارة مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية " كارغو 

 " بالنقل الجوي للصادرات.

فل التوقيع، أن هذه االتفاقات، األولى من نوعها، تندرج في اطار ترقية و ذكر وزير التجارة سعيد جالب، الذي حضر ح

 الصادرات خارج املحروقات السيما باتجاه الدول االفريقية و اآلسيوية.

كما جاءت هذه املبادرة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية لتشجيع الصادرات خارج املحروقات للجزائر التي 

 ها، حسب جالب.تسعى لتنويع اقتصاد

 و يفتح توقيع هذه االتفاقات الطريق لدعم نقل السلع املوجهة للتصدير سواء برا أو جوا أو بحرا.

 النيجر مهتم باملنشآت الطرقية املنجزة من طرف الجزائر 

عبدوالي كادي، اليوم األربعاء باملدية أن التقدم املنجز من طرف الجزائر في مجال هذا وأكد الوزير النيجيري للتجهيز، 

املنشآت الطرقية "تشجع بالدنا لتتبع هذا املثال"، معربا عن أمله في "االستفادة من خبرات الشركات الجزائرية الكبيرة" 

 في مجال األشغال العمومية.

البرواقية األشغال املنجزة في -ة إنجاز مشروع عصرنة محور الشفةووصف الوزير النيجيري على هامش زيارته لورش

إطار مشروع الطريق الذي يربط بين مناطق شمال البالد بجنوبها "بالضخمة"، مؤكدا أن املنشآت الفنية الكبرى املنجزة 

ل قطاع األشغاعلى طول هذا الجزء "هي ليست منشآت بسيطة و لكنها ضخمة و تدل على القفزة النوعية التي بلغها 

 العمومية في الجزائر".

وقال عبدوالي كادي لدى تنقله لورشة هذا املشروع أن "التقدم املسجل في الجزء الخاص بالجزائر من الطريق العابر 

 للصحراء يدفعنا و يشجعنا للشروع في أقرب وقت ممكن على إنجاز الجزء الذي يعبر األراض ي النيجيرية".

هود املبذولة من طرف مجمع املؤسسات القائم على هذه الورشات معربا عن أمله في وأشاد ضيف الجزائر بالج

 "االستفادة من خبرة هذه املؤسسات" إلنجاز مشاريع

 الطرقات في النيجر.

وزار الوزير النيجيري في الصبيحة موقع النفقين اللذين تشارف بهما األشغال على االنتهاء و اللذين يربطان سيدي املدني 

 ية الشفة )البليدة( ببلدية الحمدانية )املدية( ثم عاين الجسر الذي يعلو وادي شفة و الذي سيدخل حيز الخدمةببلد

 في غضون بضعة أسابيع قادمة، قبل أن يتوقف على مستوى محوالت الحمدانية، املدية شمال و وزرة في طور االنجاز.

ذي يشكل جزءا اما من الطريق السيار الذي يربط شمال واستمع الوزير إلى عرض مفصل حول هذا املشروع الهام ال

 البالد بجنوبها. و الحظ الوزير النيجيري املجهودات الكبيرة التي تبذلها الجزائر في إطار عصرنة شبكة طرقها الوطنية.

 يذكر أن الوزير النيجيري كان قد شرع في زيارة إلى الجزائر في إطار التبادل و

 زارة األشغال العمومية و النقل، خصوصا فيما يتعلق بمشروع الطريق العابر للصحراء.التعاون و الشراكة مع و 

 
بورصة املناولة: التوقيع على بروتكول اتفاق لزيادة اندماج تجهيزات غاز البترول املميع -نفطال

 الوطنية( اإلذاعة) للسيارات

ئيس عام ملجمع نفطال رشيد نديل و ر تم اليوم األربعاء بالجزائر العاصمة توقيع بروتوكول اتفاق، بين الرئيس املدير ال

البورصة الجزائرية للمناولة و الشراكات كمال أغسوس، ينص على زيادة اندماج إنتاج تجهيزات غاز البترول 
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"، أوضح  2018و خالل ندوة صحفية عقدت على هامش تدشين الصالون الدولي للمناولة "ألجاست"جي.بي.ال".   املميع

االتفاق يهدف ملرافقة شركة نفطال من طرف مؤسسات مشتركة في شبكة البروصة أو السيد أغسوس أن بروتوكول 

   غير مشتركة من أجل رفع اندماج منتجات تستورد حاليا السيما فيما يتعلق بانتاج معدات "جي.بي.ال".

ل في شكل لعمو اعتبر نفس املسؤول أن االتفاق يعطي فرصة "فائقة األهمية" لالمرين بالصرف واملكلفين بالصرف ل

    شراكة.

    و أكد على أهمية تأمين املستثمرين الصناعيين حتى يصبح املناولون في مستوى املعايير الوطنية و الدولية.

و طالب بإتباع االتفاق ب"أفعال ملموسة من أجل تثمين االندماج على مستوى جميع سلسلة القيمة و هو ما يسمح 

  وعية بتكاليف وآجال مقبولة".للمؤسسات الوطنية بتسويق منتجات ن

من جهته، وصف السيد نديل، الذي حضر الندوة الصحفية، بروتوكول االتفاق ب"الفرصة الكبيرة" لنفطال و للمناولين 

الوطنيين العموميين و الخواص كونه سيسمح بتقليص واردات قطع انتاج تجهيزات "جي.بي.ال.س ي" التي تستورد بالكامل 

 حاليا.

املسؤول الى مناقشات تجري حاليا مع شركاء أجانب من أجل انشاء مصنع لصناعة هذه التجهيزات  وتطرق نفس

 و هو املصنع الذي يمكن أن يصبح بمثابة آمر بالصرف للمناولين املحليين. 2019بالجزائر خالل سنة 

 

 
 :حموش يكشف عن الشروع في تسمين التونة الحمراء ويعلن

 )املساء( طن 1200لى ارتفاع منتوج الصيد البحري إ

 حموش، أمس، موافقة املنظمة الدولية مدير الصيد البحري بوزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحرى، طه أعلن

طنا للصيد الحرفي،  50لتسمين سمك التونة الحمراء بالجزائر، مع تخصيص  لحماية سمك التونة، على فتح ثالث مزارع

مداخيل الخزينة العمومية من العملة  حلية، مشيرا إلى أن هذا القرار من شأنه دعميضمن توفير املنتوج بالسوق امل بما

 بالسوق املحلية ودعم اإلنتاج الوطني من الثروة السمكية، واملتوقع أن يصل الصعبة مع تنويع املنتجات السمكية

 .طن 1200خالل السنة الجارية إلى 

املنتوج السمكي بالبحر املتوسط، حيث أرجع  بانخفاض” داملجاه”واعترف حموش خالل استضافته أمس، بمنتدى 

دولة، مشيرا إلى  23وارتفاع عدد الدول التي تصطاد بهذا الحوض الكبير، والتي بلغ ـ حسبه ـ  األمر إلى الظروف املناخية

يادة الوطنية السالسيد عبد العزيز بوتفليقة والقاض ي بتوسيع  أن املرسوم الرئاس ي األخير الذي وقعه رئيس الجمهورية،

إلى إنشاء منطقة  خاصة وأن املرسوم يهدف”ميل بحري من شأنه إنشاء مناطق جديدة للصيد البحرى،  200في البحر بـ

 .”مجال الصيد البحرى  اقتصادية خالصة تسمح باستغالل فرص جديدة لخلق الثروة في

حموش عن إطالق أكبر مشروع لتربية املائيات في  وبخصوص مشاريع اإلنتاج املرتبطة بمجال تربية املائيات، كشف

الصيد بوالية  آالف طن سنويا، ما يعادل ـ حسبه ـ مردود 4مستغانم بطاقة إنتاج تصل إلى  األقفاص العائمة بوالية

، ةاملديرية العامة للصيد البحري وبالتنسيق مع الوال  ألف طن، مؤكدا أن 3,5بكاملها، على غرار جيجل التي تنتج سنويا 

ر متابعة إطالق في إطا امللفات املسجلة على املستوى املحلي، مع مراقبة تنفيذ املشاريع في امليدان، تقوم حاليا بجرد كل

العملية التي وضعت ـ حسبه ـ حدا للمستثمرين املتحايلين وقدمت  املشاريع واسترجاع العقارات غير املستغلة. وهي

ج املشاريع التي دخلت حيز اإلنتا ير إنتاج تربية املائيات، مع العلم أن عددمستثمر له رغبة قوية في تطو  الدعم لكل

تحصل أصحابها مؤخرا على املوافقة، فيما ال زالت دراسات الجدوى  مشروعا جديدا 65مشروعا، مع تسجيل  65بلغت 
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أكد حموش ارتفاع  مشروعا محل دراسة. ولدى تطرقه لحصة الجزائر من صيد سمك التونة، 192مصير  قائمة لتحديد

، مع الشروع هذه السنة في 2020طن في سنة  1600 ، قبل أن ترتفع إلى2019طن لسنة  1450الحصة السنوية إلى 

 .أورو 100البورصة العاملية، حيث يقدر سعر الكيلوغرام الواحد بـ تسمين سمك التونة لبيعه في

عن تحضير كل املراسيم الخاصة باستغالل  ي وفيما يخص تنظيم وضبط صيد املرجان، أعلن مدير الصيد البحر 

 تنتظر صدور مرسومين خاصين بوزارة املالية، يحددان تدخل مديرية الجمارك، حيث املرجان، مشيرا إلى أن املديرية

حول فتح ” املساء”على سؤال  وردا  .سيتم بعد صدور النصين ـ حسبه ـ الشروع في توزيع رخص الصيد على املهنيين

املشروع لتطوير االستثمارات الجزائرية في مجال الصيد البحرى خارج  اري نحو موريتانيا وإمكانية استغاللالطريق التج

اإلقليمية املوريتانية، حيث تم  رخص ملهنيين خواص للصيد في املياه 5كشف السيد حموش عن اقتراح منح  الوطن،

 ى للسلطات املوريتانية في انتظار اختيار املهنيينبقطاع الصيد البحر  في هذا اإلطار إرسال دفاتر الشروط الخاصة

 .الراغبين في االستفادة من هذه الرخص

شأنه دعم نشاط الصيد البحري وبيع السمك  واعتبر حموش في سياق متصل بأن فتح معبر حدودي بين البلدين من

 .مجال الصناعات التحويلية بالحدود الجنوبية للوطن، مع فتح

مع االتحاد األوروبي وكوريا والصين، فقد أكد السيد  أما فيما يخص مشاريع تطوير التعاون في مجال تربية املائيات

الجمبري  حيث سيتم عّما قريب إطالق أول مشروع لتربية سمك”من األهداف املسطرة،  باملائة 98حموش تجسيد 

 املشاريع التي من شأنها تدعيم اإلنتاج املوجه قبال، وهيبوالية بومرداس، ثم مزرعتين بكل من مستغانم والطارف مست

 .طن 1200باملناسبة إلى أن إنتاج السمك هذه السنة سيرتفع إلى نحو  ، الفتا”للسوق الوطنية

أعلن مدير الصيد البحري، عن االنتهاء من عملية الجرد التي  الفالحي،  وعن مشاريع تربية األسماك بأحواض السقي

أن يرتفع عددها  حوض، على 2000ألف حوض قابل لالستزراع، فيما يتم حاليا تربية األسماك عبر  18توجت بإحصاء 

 .2019آالف حوض مع نهاية  5ـ حسبه ـ إلى 

ديسمبر املقبل،  5و 4بالجزائر حول االقتصاد األزرق، يومي  وتطرق مدير الصيد البحري باملناسبة إلى اللقاء املزمع عقده

اللقاء، فرصة  ، حيث اعتبر هذا5+5وزراء مكلفين بقطاع الصيد البحرى، بدول مجموعة  10و خبير  200بحضور 

  .استثمارية مشتركة لتطوير عالقات الشراكة بين الدول املشاركة مع اقتراح مشاريع

 

 :زعالن في افتتاح الصالون الدولي لألشغال العمومية

 )املساء( االعتماد على املتعاملين املحليين خيار استراتيجي

لألشغال العمومية لن يكون فضاء  الدولي الصالون ”النقل واألشغال العمومية عبد الغني زعالن، أمس، أن  وزير  أكد

 تظاهرة اقتصادية لتجسيد شراكات فّعالة ما بين املتعاملين تسمح بخلق الثروة إلبرام صفقات الشراء والبيع، وإنما

 .”اداإلنجاز واإلنتاج بعيدا عن االستير  كلل بمشاريع متكاملة فيومناصب شغل، مع نسج عالقات تعاون بين العارضين ت

للصالون الدولي لألشغال  16على افتتاح الطبعة الـ وأبرز الوزير، خالل إشرافه رفقة عدد من أعضاء الطاقم الحكومي

تعرفها  ملالية التيا ، الهدف األساس ي من تنظيم التظاهرة رغم الصعوبة”واقعية وفعالية”شعار  تحت” سيتاب”العمومية 

النمو بالنسبة للبنى التحتية، من خالل االعتماد على قدرات  البالد، مشيرا إلى أن هذا الهدف يكمن في تحسين معدالت

 .”في حال اقتض ى األمر ذلك”املحليين، مع اللجوء إلى الخبرة األجنبية  املتعاملين

 74متعامال وطنيا من القطاعين العام والخاص و 233 عارضين في التظاهرة منهم 307وذكر زعالن، باملناسبة بمشاركة 

ن الوطنيين، املتعاملي بحقيقة قدرات يؤمنون اليوم”في الصالون  املتعاملين األجانب املشاركين عارضا أجنبيا، مؤكدا بأن
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القدرات املحلية، من منطلق أن هذه  للنقل عبر االتكال على ي التحتيةوخيار تنمية قطاع األشغال العمومية والبن

 .العمود الفقري لكل التعامالت االقتصادية القدرات تشكل

ية خيارا استراتيجيا ورد في برنامج رئيس الجمهور  الوطنين واعتبر ممثل الحكومة في هذا الصدد االعتماد على املتعاملين

رغم  لالعمومية والنق حيث استدل في حديثه بمواصلة الحكومة دعم كل مشاريع األشغالبوتفليقة،  السيد عبد العزيز 

آالف كيلومتر من  5كيلومتر من الطرق الوالئية والبلدية، و ألف 23الظرف املالي الصعب، ما سمح ـ حسبه ـ بإنجاز 

 .لحديديةكيلومتر من شبكة السكة ا 4200منشأة فّنية و 6600باإلضافة إلى  الطرق السريعة،

قدرات كل الشركات الوطنية وتمكينها من البحث عن  كما اعتبر السيد زعالن، صالون األشغال العمومية فرصة إلبراز 

 .اقتصادي وشراكة ناجعة في تخصصاتها شراكات دولية لخلق تكامل

هامش  التقنية املنظمة على إلى املشاركة بقوة في األيام وبالّنظر إلى أهمية الصالون دعا الوزير، كافة املشاركين فيه

وى والرفع من مست سيعالج من خاللها املحاضرون والخبراء إشكالية تسيير األخطار عند التصدير، التظاهرة، والتي

 الخبرات واملعارف لدى املؤسسات املحلية الناشطة خارج اليقظة ومهنية الشركات، باإلضافة إلى معالجة إشكالية تسيير 

 .الوطن

 دعم الصادرات وتعزيز الشراكة بين املؤسسات واملعاهداتفاقية ل 13

العمومية والنقل عبد الغني زعالن، ووزير التجارة  وقصد إعطاء دفع قوي لنشاط الصادرات أشرف كل من وزير األشغال

 .على ثالثة اتفاقيات إطار لدعم نشاط شحن البضائع عبر خدمات النقل البري  سعيد جالب، على التوقيع

ة و فرع الخطوط الجوية الجزائري” لوجيترانس” البري  ه االتفاقيات بين مصالح التجارة وكل من مجمع النقلوأبرمت هذ

    .”كاتما”البحري  للشحن الجوي، ومجمع النقل

من نوعها لدعم التجارة الخارجية، مشيرا إلى أنها تندرج في  وباملناسبة أكد وزير التجارة، أن هذه االتفاقيات هي األولى

 الّنقل واللوجستيك مسار عصرنة وتحيين نشاط صندوق ترقية الصادرات الذي سيتكّفل بدعم خدمة ار استكمالإط

 .املحلي بالخارج لخفض تكاليف التصدير، وإعطاء تنافسية أفضل للمنتوج

دراسة  عدادأن مصالحه ستقوم بإ” املساء»في تصريح لـ في سياق متصل أكد األمين العام لوزارة التجارة شريف عماري،

عينة من الدعم م لتحديد التكاليف الحقيقية للّنقل واللوجستيك، ليتم على إثرها اقتراح نسبة بالتنسيق مع املصدرين

خالل األيام املقبلة، قيمة الدعم وأنواع املنتجات التي  املالي الذي سيتكّفل به الصندوق، على أن يعلن وزير التجارة،

 .ستستفيد منه

العمومية مع مختلف املعاهد التقنية والعلمية تم  بهدف توحيد جهود مجمعات النقل واألشغال على صعيد آخر و 

بإشراف  لدعم قدرات التكوين وتبادل الخبرات واملعارف وذلك اتفاقيات تعاون وشراكة 10أمس، أيضا التوقيع على 

 .البحث العلمي الطاهر حجارالعالي و  وزير الّنقل واألشغال العمومية عبد الغني زعالن، ووزير التعليم

نوفمبر الجاري، تكريم املؤسسات التي حققت  25 وكشف السيد زعالن، باملناسبة بأنه سيتم في ختام التظاهرة يوم

 .لعموميةا الجارية، مع تكريم املتفوقين األوائل املتخرجين من املدرسة الوطنية لألشغال نتائج ايجابية خالل السنة

األشغال العمومية، حيث ذكر سفير إسبانيا  ر إسبانيا ضيفة شرف هذه الطبعة من صالون للتذكير فقد تم اختيا

ربط ت مؤسسة إسبانية تنشط في السوق الجزائرية، مشيدا بالعالقات التجارية التي 500بالجزائر، فرناندو موران، بأن 

لبلدين املبادالت التجارية ما بين ا م أن حجمالعل البلدين، خاصة وأن الجزائر تعتبر الشريك األول إلسبانيا باملنطقة، مع

 .، وهو رقم مرشح لالرتفاع مستقبال حسب السفير اإلسباني2016 مليار دوالر سنة 7,5بلغ 

 

 سفير بريطانيا يدشن نادي "البحث عن العمل" ببسكرة
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 )املساء( تفعيل الشراكة بين الجامعة واملؤسسات االقتصادية

للعمل بقاعة املحاضرات بجامعة  لوين أول أمس، بمعية وفد من املكتب الدوليسفير بريطانيا بالجزائر، باري  أشرف

تموله اململكة البريطانية واملنظمة العاملية للعمل، مبرزا باملناسبة  بسكرة على تدشين نادي البحث عن العمل، الذي

 .اصللقطاعين العام والخ تجسيد الشراكة الفعلية بين املؤسسات التعليمية والشركات االقتصادية التابعة أهمية

واليات في املرحلة األولى،  3البحث عن العمل، يمس  وقال ضيف عاصمة الزيبان إن البرنامج الذي يشمل فتح نوادي

من  3رالجزائ واليات بجاية، تلمسان وبسكرة، لتستفيد الحقا جامعات قاملة، مستغانم وجامعة ويتعلق األمر بكل من

 .الجامعيين ومختلف املؤسسات العمومية والخاصة هذا املشروع، الذي يعتبر ـ حسبه ـ همزة وصل جوهرية بين

ملشروع ا نجاح برامج التنمية املحلية، يحتاج إلى توفر الكفاءات، مشيرا إلى أن من جانبه، أكد والي بسكرة ـ باملناسبة ـ أن

توى املهن والوظائف والحرف املتوفرة على مس ح الفرصة للطلبة الكتشاف مختلفالذي تم تجسيده بجامعة بسكرة يتي

 حسبه ـ املؤسسات االقتصادية من جانبها من التعرف على ما تتيحه الجامعة من املؤسسات، فيما يمكن املشروع ـ

  .موارد بشرية مؤهلة

صاديين، وشكل فرصة إلبراز جوانب املشروع الشركاء االجتماعيين واالقت تجدر اإلشارة إلى أن اللقاء حضره مختلف

  .2019شهر جوان  وينتهي 2016تشرف عليه اململكة املتحدة واملكتب العالمي للعمل، منذ سبتمبر  الذي

 

 

 بنوك /مالية/تأمينات 

 

 

 

 

 

 

 

 تعاون وشراكة

 
 )واج( املجلس الشعبي الوطني يشارك بروما في ملتقيين حول الحوار في منطقة املتوسط

 22من   ، مساء اليوم األربعاء بروما في ملتقى "الحوار البرملاني املتوسطي" وفي ملتقى آخريشارك املجلس الشعبي الوطني

 نوفمبر الجاري حول "حوارات البحر االبيض املتوسط"، حسب ما أفاد به بيان للمجلس. 24إلى 

ة ون الخارجيبرئيس لجنة الشؤ   وأوضح ذات املصدر أن املجلس الشعبي الوطني سيكون ممثال في هذين اللقاءين

 والتعاون والجالية، عبد الحميد س ي عفيف.
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 )واج( (النيجر مهتم باملنشآت الطرقية املنجزة من طرف الجزائر )وزير

أكد الوزير النيجيري للتجهيز, عبدوالي كادي, يوم األربعاء باملدية أن التقدم املنجز من طرف الجزائر في مجال املنشآت 

ي مجال كات الجزائرية الكبيرة" فالطرقية "تشجع بالدنا لتتبع هذا املثال", معربا عن أمله في "االستفادة من خبرات الشر 

 األشغال العمومية.

البرواقية األشغال املنجزة في -الشفة  ووصف الوزير النيجيري على هامش زيارته لورشة إنجاز مشروع عصرنة محور 

ة ز إطار مشروع الطريق الذي يربط بين مناطق شمال البالد بجنوبها "بالضخمة", مؤكدا أن املنشآت الفنية الكبرى املنج

التي بلغها قطاع األشغال   على طول هذا الجزء "هي ليست منشآت بسيطة و لكنها ضخمة و تدل على القفزة النوعية

 العمومية في الجزائر".

ريق الطالجزء الخاص بالجزائر من   وقال السيد عبدوالي كادي لدى تنقله لورشة هذا املشروع أن "التقدم املسجل في

 أقرب وقت ممكن على إنجاز الجزء الذي يعبر األراض ي النيجيرية".  يشجعنا للشروع فييدفعنا و  العابر للصحراء

الورشات معربا عن أمله في   وأشاد ضيف الجزائر بالجهود املبذولة من طرف مجمع املؤسسات القائم على هذه

 الطرقات في النيجر.  "االستفادة من خبرة هذه املؤسسات" إلنجاز مشاريع

دي املدني االنتهاء و اللذين يربطان سي  النفقين اللذين تشارف بهما األشغال علىوزار الوزير النيجيري في الصبيحة موقع 

في   الحمدانية )املدية( ثم عاين الجسر الذي يعلو وادي شفة و الذي سيدخل حيز الخدمة  ببلدية الشفة )البليدة( ببلدية

 شمال و وزرة في طور االنجاز.  يةغضون بضعة أسابيع قادمة, قبل أن يتوقف على مستوى محوالت الحمدانية, املد

الطريق السيار الذي يربط شمال   واستمع الوزير إلى عرض مفصل حول هذا املشروع الهام الذي يشكل جزءا هاما من

 املجهودات الكبيرة التي تبذلها الجزائر في إطار عصرنة شبكة طرقها الوطنية.  البالد بجنوبها. و الحظ الوزير النيجيري 

التعاون و الشراكة مع وزارة األشغال   وزير النيجيري كان قد شرع في زيارة إلى الجزائر في إطار التبادل ويذكر أن ال

 بمشروع الطريق العابر للصحراء.  العمومية و النقل, خصوصا فيما يتعلق

 

 

 

 
 
 

 تجارة 
 )واج(اطار لنقل السلع املوجهة للتصدير-وقيع على ثالث اتفاقاتتجارة خارجية: الت

للصالون الدولي لألشغال العمومية  16العاصمة في إطار انعقاد الطبعة ال  وقعت وزارة التجارة يوم األربعاء بالجزائر

 اطار حول النقل البري و البحري و الجوي للسلع املوجهة للتصدير.-على ثالث اتفاقات

املصدرة من طرف وزارة التجارة و املجمع   اطار األولي الذي يتعلق بالنقل البحري للسلع-على االتفاقو تم التوقيع 

 الجزائري للنقل البحري )غاتما(.

اطار الثاني املتعلق بالنقل البري للصادرات فتم التوقيع عليه من طرف وزارة التجارة و مجمع نقل السلع و -أما االتفاق

االتفاق الثالث الذي وقعته الوزارة مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية " كارغو "   (. و يتعلقاللوجستيك )لوجيترانس

 بالنقل الجوي للصادرات.
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و ذكر وزير التجارة سعيد جالب الذي حضر حفل التوقيع أن هذه االتفاقات األولى من نوعها تندرج في اطار ترقية 

 ل االفريقية و اآلسيوية.الصادرات خارج املحروقات السيما باتجاه الدو 

كما جاءت هذه املبادرة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية لتشجيع الصادرات خارج املحروقات للجزائر التي 

 تسعى لتنويع اقتصادها حسب السيد جالب.

 أو جوا أو بحرا.  و يفتح توقيع هذه االتفاقات الطريق لدعم نقل السلع املوجهة للتصدير سواء برا

 

 

 

 يقظة إعالمية
 )واج( كيالو املاء بالجنوب الجزائري, معارف متناقلة من جيل لجيل

تعتبر مهنة "كيالة" املاء من املعارف املتناقلة من جيل لجيل بمناطق الجنوب الجزائري الكبير حيث يعد املاء موردا 

 حيويا ثمينا.

مترا ليتم ربطها  20حفر آبار على عمق   شكيلها )الفقارات( بعدو تشمل مهنة كيالو املاء "الفوقارات" وهو نظام ري يتم ت

 بقناة جوفية تسمح بمرور املاء.

مالك لقطعة أرض من الحصول   من طرف كيالي املاء حتى يتمكن كل قياس املاءو بعد خروجه إلى سطح األرض, يتم 

بعدها يتم نقل املاء عبر ساقيات تقودها  صيانة الفوقارات.  على حصته من املاء حسب العمل املبذول من أجل حفر أو

 نحو البساتين.

املاء في الفقارة و حصة كل مالك   و يقوم كيالو املاء الذين يطلق عليهم بمنطقة غرداية "أمناء السيل" بقياس حجم

 يقومون بتجديد هذه العمليات كلما اقتضت الضرورة طوال السنة  وبحفر أمشاط توزيع ملرور حصة كل مالك كما

 الحقوق عند امليراث.  االتفاقات حول املاء على غرار الشراء و البيع و التبادل و التقاسم بين ذوي   وفق مختلف

وقت من قبل رئيس كيالين و   و تتم عملية الحساب على أساس معطيات متناقلة من جيل لجيل يمكن تحيينها في أي

لتي تمثل حجم ماء معين )قطرة( و هناك وحدات قياس ثانوية ا  مساعديه. و تتمثل وحدة القياس الرئيسية في "الحبة"

 قيراط(. 24/1حبة( و قيراط قيراط )  24/1مثل القيراط )

اء و االعتراف بمعارف و مهارات كيالي امل  إلى التراث الثقافي غير املادي العالميويهدف تسجيل الجزائر لهذه املهنة ضمن 

 ارشيف سمعي بصري( و القيام بأعمال من أجل نقلها لألجيال القادمة.توثيقها في كتابات أو أفالم وثائقية )

لثالثاء يوم ا توات و تيديكلت"و ستتم مناقشة ملف "املعارف و املهارات الخاصة لكيالي املاء في الفوقارات بمنطقة 

ير لتراث الثقافي غاالجتماع السنوي للجنة الحكومية املشتركة لصون ا  القادم في بور لويس )جزر موريس( في اطار

 املادي.

 

 


