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 االفتتاحية
 مدافعا عن العالقات االقتصادية والتاريخية بين البلدين

 )الشروق اونالين(حداد: للجزائر وواشنطن فرص شراكة استثنائية 

ؤسسات، علي حداد، بالعالقة التاريخية والثرية املشتركة بين الجزائر والواليات املتحدة أشاد رئيس منتدى رؤساء امل

 .”العديد من الفرص التي يمكن من خاللها للجزائر وواشنطن تطوير شراكة استثنائية ومثمرة“األمريكية، مركزا على 

ي واشنطن، أن تاريخ العالقات الجزائرية وأكد حداد بمناسبة حفل إطالق كتاب حول الجزائر وعالقاتها االقتصادية، ف

األمريكية حافل باملؤشرات التي تبرهن على أنها متناسقة وقوية، مضيفا أن الجزائريين لن ينسوا أبدا دعم الواليات 

 .املتحدة لهم في نضالهم من أجل االستقالل خالل الثورة التحريرية املجيدة

لت الواليات املتحدة ، إنه ومنذ إطالق أولى ”األفسيو“وقال رئيس  املشاريع االقتصادية بعد استرجاع الجزائر حريتهتا، حو 

إلى  ”ومن هذه الروح من الصداقة والشراكة، تستمر عالقتنا في انسجام واحترام متبادل“جزءا من نخبها إلى الجزائر، 

 .اليوم

في مجال املحروقات، حققت الشركات  ويرى حداد، أنه على املستوى االقتصادي خارج التعاون في مجال الطاقة وخاصة

 .في كال البلدين خالل السنوات األخيرة مشاريع مهمة في مجاالت الصناعة والزراعة والتعاون وغيرها

وأوضح حداد أن بالجزائر مناطق استثمارية كثيرة وموارد طبيعية مهمة مثل الفوسفات والحديد وغيرها، وهي غير 

تنقل رفقة عدد من رؤساء الشركات ورجال األعمال إلى كاليفورنيا ملقابلة متعاملين مستغلة بشكل كبير، مضيفا أنه سي

 .من الواليات املتحدة ومناقشة فرص الشراكة

 

 
 )واج(حداد يؤكد على العالقات الجزائرية األمريكية الثابتة و املتينة 

 ئرية االمريكية الثابتة و الغنية باألحداثأكد رئيس منتدى رؤساء املؤسسات علي حداد يوم االثنين على العالقات الجزا

 البارزة، مشيرا الى الشراكة الثنائية التي تتواصل في جو من "التناغم و االحترام املتبادل".

و في كلمة ألقاها في الكونغرس األمريكي بمناسبة اصدار كتاب مرجعي حول الجزائر يحمل عنوان "الجزائر و العالقات 

هو ثمرة تعاون بين مجموعة التفكير ترانس اتلنتيك ليدرشيب ناتوورك و منتدى رؤساء االعمال،  العابرة لألطلس ي" الذي

 اشار السيد حداد الى ان العالقات بين البلدين تزداد متانة في املجال السياس ي و االقتصادي و الثقافي و االمني.

للجزائر ابان الثورة التحريرية، مشيرا الى تحرير  و ذكر رئيس املنتدى بالدعم الذي قدمته الواليات املتحدة االمريكية

بفضل وساطة الدبلوماسية الجزائرية التي كانت "احدى املؤشرات الواضحة في  1981رهينة امريكية بايران سنة  52ال

 االمريكية".-تعزيز العالقات الجزائرية

يكية عقب نيلها االستقالل بغية تكوين جزء و أضاف السيد حداد بالقول ان الجزائر استعانت بالواليات املتحدة االمر 

 هام من نخبتها و من اجل التأطير االقتصادي.

و على الصعيد االقتصادي، و عالوة على التعاون في املجال الطاقوي، أكد رئيس املنتدى ان البلدين قد حققا خالل 

 مي و التقني.السنوات االخيرة مشاريع هامة في مجاالت الصناعة و الزراعة و التعاون العل

و تابع يقول "لقد سمحت السياسة االقتصادية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بتوفير ظروف 

 و توسيعه".  مالئمة من اجل تطوير هذا التعاون 
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 عديد من رؤساءوبعدما دعا الى تطوير الشراكة بين البلدين، أشار السيد حداد أنه سيزور اليوم الثالثاء برفقة ال

 املؤسسات والية كاليفورنيا للقاء متعاملين أمريكيين والتحادث حول فرص الشراكة.

وبخصوص ديناميكية التطور في الجزائر، قال ان "الجزائر مشيدة بمؤسسات قوية ومجتمع مدني فاعل وقطاع خاص 

 مهم يتطور في اقتصاد يتسم بالتغير".

 حات سيتواصل وسيتسارع للتمكن من تحرير كافة امكانياته.كما كشف السيد حداد أن مسار االصال 

و أضاف أن الجزائر استعادت أمنها واستطاعت بعث تنميتها بفضل مسار املصالحة الوطنية املعتمد بفضل القيادة 

 املتبصرة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

االقتصادي واالجتماعي للجزائر وكذا حول تطور ويقدم الكتاب املرجعي حول الجزائر ملحة حول تاريخ والواقع السياس ي و 

 عالقاتها مع الواليات املتحدة األمريكية.

وقد أعقبت حفلة اطالقه التي حضرها وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي والسفير مجيد 

 بوقرة نقاش حول فرص التعاون بين الجزائر والواليات املتحدة.

نقاش على وجه الخصوص على التوالي كل من صاشا توبيريتش وجوناثان روبيرتس نائب رئيس ومسؤول مشاريع ونشط ال

بمجموعة تفكير "ترانس اتلنتيك ليدرشيب ناتوورك" وباميال بيكروفت مسؤولة برامج مجموعة تفكير "سانتر فور 

ير ساء املؤسسات وسامي بوقايلة الرئيس املدإنترناشنال برايفييت أنتربريس" ومهدي بن ديمراد نائب رئيس منتدى رؤ 

 االمريكي.-العام ل بي كا آل إنداستري و اسماعيل شيخون رئيس مجلس االعمال الجزائري 

 

 

)واج(صدور كتاب مرجعي بواشنطن عن الجزائر   

القدرات  نيات و اصدر مركز التفكير "شبكة القيادة العابرة لألطلس ي" كتابا مرجعيا حول الجزائر تطرق فيه الى االمكا

 التي تزخر بها البالد و تقاليد طويلة من العالقات الوثيقة مع الواليات املتحدة.

الذي هو ثمرة تعاون مع منتدى رؤساء املؤسسات الى "تشجيع الجمهور االمريكي على  -حسب مؤلفيه-و يهدف الكتاب 

 ئر في عديد املجاالت".االستفادة من االمكانيات غير املستغلة للتعاون التي توفرها الجزا

كما اكد هؤالء ان الجزائريين و االمريكيين قد اظهروا خالل السنوات االخيرة اهتماما متزايدا بالتفاهم املتبادل و تعزيز 

 تعاونهما اال ان التحديات كبيرة في حين ان الفرص اكثر من كبيرة.

عابرة لالطلس ي" كل من سارة توبيريك، الرئيسة املساعدة و شارك في توقيع هذا املؤلف املوسوم ب"الجزائر و العالقات ال

ملركز التفكير و جوناثان روبارتس، مسؤول املشاريع على مستوى هذا املركز و سامي بوقايلة الرئيس املدير العام لشركة 

 "بي كا أل" للصناعات.

يون و خبراء و كذلك مسؤولين و قد اعتمد املؤلفون في اصدار هذا الحجم على عشرين مساهمة كتبها فاعلون سياس

 سابقين في القطاع االقتصادي وذلك من اجل اعطاء ملحة عن تاريخ و واقع الجزائر و تطور عالقاتها مع الواليات املتحدة.

و من بين املساهمين في هذا العمل الجماعي نجد وزير الشؤون الخارجية الحالي، السيد عبد القدر مساهل و املسؤول 

تحادية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، علي هارون و الوزير السابق و الرئيس املدير العام لسوناطراك، عبد التاريخي عن ا

 املجيد عطار و خبيرا االقتصاد مولود حذير و صالح براهيمي.

كتاب لفي هذا الصدد اكد وزير الفالحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، عبد القادر بوعزقي الذي حضر حفل تقديم ا

الذي جرى مساء االثنين بالكونغرس االمريكي ان من شان هذه املبادرة ان تسهم في تعزيز قنوات االتصال بين البلدين، 

 مشيرا الى وجود عالقات ثنائية متينة ضاربة في التاريخ.
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 اما سامي بوقايلة فقد اكد ان الكتاب يهدف الى "تعزيز صورة" الجزائر في الواليات املتحدة.

جانبه اوضح رئيس منتدى رؤساء املؤسسات، علي حداد الذي ساهمت منظمته في تقديم الدعم إلصدار هذا العمل من 

"اننا لم نشأ اصدار كتاب مرآة عاكسة ألنفسنا و انما اردنا ان يكون نافذة تتبع اخرى من اجل معرفة موضوعية عن 

 ستقبل الجزائر".املاض ي و الحاضر و االمكانيات التي تسمح باملض ي قدما في م

كما يؤكد الكتاب على "مرحلة جديدة" في تطور التعاون العابر لألطلس ي بين الجزائر و الواليات املتحدة كما قدمه 

 مؤلفوه.

صفحة على خمسة اجزاء تتشكل بدورها من عشرين فصال تحكي تاريخ الجزائر  368و يحتوي الكتاب الذي يتضمن 

سليط الضوء على اخر املراحل التاريخية التي مر بها البلد منذ ظهور االسالم الى غاية ابتداء من الحقبة النوميدية مع ت

 الغزو الفرنس ي و كفاح الشعب الجزائري من اجل استعادة استقالله.

اما الجزء الثالث من الكتاب فيعطي ملحة تاريخية على بداية العالقات بين الجزائر املستقلة و الواليات املتحدة و كذلك 

 ل فترة ما بعد االستقالل التي تميزت بالثورتين االقتصادية و االجتماعية.حو 

كما تطرق العمل الى العشرية السوداء و املصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة 

ل برنامج طموح من اإلصالحات و التي سمحت للجزائر بدحر االرهاب و تركيز الجهود على التنمية االقتصادية من خال

 وضعت البالد في ديناميكية انتقالية إلحداث قطيعة مع التبعية للمحروقات.

في حين خصص الجزء االخير من الكتاب للعالقات العابرة لألطلس ي حيث تطرق فيه الخبير مولود حذير الى ضرورة ان 

 في عالقاتها مع الواليات املتحدة. تجد الجزائر "نقطة ارتكاز جديدة" خارج مجال املحروقات سيما

 

 النهار أونالين() األمريكيةبالصور.. حداد يؤكد على متانة العالقات الجزائرية 

على العالقات الجزائرية االمريكية الثابتة  في الوليات املتحدة االمريكية  أكد رئيس منتدى رؤساء املؤسسات علي حداد 

 .والغنية باألحداث البارزة

 .املتبادل  التناغم و االحترام“الشراكة الثنائية التي تتواصل في جو من  مشيرا الى

الذي هو ثمرة تعاون ” الجزائر والعالقات العابرة لألطلس ي“يحمل عنوان   بمناسبة اصدار كتاب مرجعي حول الجزائر

 .مجموعة التفكير ترانس اتلنتيك ليدرشيب ناتوورك و منتدى رؤساء االعمال  بين

ألقاها في الكونغرس األمريكي، اشار حداد الى ان العالقات بين البلدين تزداد متانة في املجال السياس ي وفي كلمة 

 .واالقتصادي والثقافي واالمني

 .ابان الثورة التحريرية  وذكر رئيس املنتدى بالدعم الذي قدمته الواليات املتحدة االمريكية للجزائر

بفضل وساطة الدبلوماسية الجزائرية التي كانت احدى  1981بايران سنة رهينة امريكية  52مشيرا الى تحرير ال

 .االمريكية-العالقات الجزائرية  املؤشرات الواضحة في تعزيز

وأضاف حداد بالقول ان الجزائر استعانت بالواليات املتحدة االمريكية عقب نيلها االستقالل بغية تكوين جزء هام من 

 .تصادينخبتها و من اجل التأطير االق
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 (TSA)ثناء على حداد على العالقات الجزئرية األمريكية من واشنطن

يناير، بالعالقة التاريخية والثرية  14عربي: أشاد رئيس منتدى رؤساء املؤسسات، علي حداد، االثنين  TSA – الجزائر

العديد من الفرص التي يمكن من خاللها للجزائر والواليات املتحدة “املشتركة بين الجزائر والواليات املتحدة، مركزا على 

 .“ تطوير شراكة استثنائية ومثمرة

أن تاريخ العالقات الجزائرية في واشنطن ” الجزائر والعالقات عبر أطسية” وقال حداد بمناسبة حفل اطالق كتاب 

األمريكية غني باملؤشرات التي تبرهن على انها متسقة وقوية، مضيفا أن الشعب الجزائري لن ينس ى أبدا دعم الواليات 

 .املتحدة له في نضاله من أجل االستقالل

املتحدة جزء من نخبها الى وقال علي حداد إنه ومنذ إطالق أولى املشاريع االقتصادية بعد االستقالل، حولت الواليات 

 .، يضيف حداد”ومن هذه الروح من الصداقة والشراكة ، تستمر عالقتنا في انسجام واحترام متبادل“الجزائر، 

وعلى املستوى االقتصادي خارج التعاون في مجال الطاقة وخاصة في مجال املحروقات، حققت الشركات في كال البلدين “

 .، بحسب حداد”مهمة في مجاالت الصناعة والزراعة والتعاون في السنوات األخيرة مشاريع 

وقال حداد إن الجزائر بها مناطق استثمارية كثيرة وموارد طبيعية مهمة مثل الفوسفات والحديد وغيرها وهي غير 

يا نمستغلة بشكل كبير، مضيفا أنه سيتنقل يوم الثالثاء بصحبة عدد من رؤساء الشركات ورجال األعمال الى كاليفور 

 .ملقابلة متعاملين من الواليات املتحدة ومناقشة فرص الشراكة

 

 الوطنية( اإلذاعة)كتاب مرجعي بواشنطن عن الجزائر

درات يه الى االمكانيات و القاصدر مركز التفكير "شبكة القيادة العابرة لألطلس ي" كتابا مرجعيا حول الجزائر تطرق ف

 التي تزخر بها البالد و تقاليد طويلة من العالقات الوثيقة مع الواليات املتحدة.

الذي هو ثمرة تعاون مع منتدى رؤساء املؤسسات الى "تشجيع الجمهور االمريكي على  -حسب مؤلفيه-و يهدف الكتاب 

 توفرها الجزائر في عديد املجاالت". االستفادة من االمكانيات غير املستغلة للتعاون التي

كما اكد هؤالء ان الجزائريين و االمريكيين قد اظهروا خالل السنوات االخيرة اهتماما متزايدا بالتفاهم املتبادل و تعزيز 

 تعاونهما اال ان التحديات كبيرة في حين ان الفرص اكثر من كبيرة.

و العالقات العابرة لالطلس ي" كل من سارة توبيريك, الرئيسة املساعدة و شارك في توقيع هذا املؤلف املوسوم ب"الجزائر 

ملركز التفكير و جوناثان روبارتس, مسؤول املشاريع على مستوى هذا املركز و سامي بوقايلة الرئيس املدير العام لشركة 

 "بي كا أل" للصناعات.

ا فاعلون سياسيون و خبراء و كذلك مسؤولين و قد اعتمد املؤلفون في اصدار هذا الحجم على عشرين مساهمة كتبه

 سابقين في القطاع االقتصادي وذلك من اجل اعطاء ملحة عن تاريخ و واقع الجزائر و تطور عالقاتها مع الواليات املتحدة.

و من بين املساهمين في هذا العمل الجماعي نجد وزير الشؤون الخارجية الحالي, لسيد عبد القدر مساهل و املسؤول 

لتاريخي عن اتحادية جبهة التحرير الوطني بفرنسا, علي هارون و الوزير السابق و الرئيس املدير العام لسوناطراك, عبد ا

 املجيد عطار و خبيرا االقتصاد مولود حذير و صالح براهيمي.

كتاب حفل تقديم ال في هذا الصدد اكد وزير الفالحة و التنمية الريفية و الصيد البحري, عبد القادر بوعزقي الذي حضر 

الذي جرى مساء االثنين بالكونغرس االمريكي ان من شان هذه املبادرة ان تسهم في تعزيز قنوات االتصال بين البلدين, 

 مشيرا الى وجود عالقات ثنائية متينة ضاربة في التاريخ.

 املتحدة.اما سامي بوقايلة فقد اكد ان الكتاب يهدف الى "تعزيز صورة" الجزائر في الواليات 
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من جانبه اوضح رئيس منتدى رؤساء املؤسسات, علي حداد الذي ساهمت منظمته في تقديم الدعم إلصدار هذا العمل 

"اننا لم نشأ اصدار كتاب مرآة عاكسة ألنفسنا و انما اردنا ان يكون نافذة تتبع اخرى من اجل معرفة موضوعية عن 

 ض ي قدما في مستقبل الجزائر".املاض ي و الحاضر و االمكانيات التي تسمح بامل

كما يؤكد الكتاب على "مرحلة جديدة" في تطور التعاون العابر لألطلس ي بين الجزائر و الواليات املتحدة كما قدمه 

 مؤلفوه.

صفحة على خمسة اجزاء تتشكل بدورها من عشرين فصال تحكي تاريخ الجزائر  368و يحتوي الكتاب الذي يتضمن 

نوميدية مع تسليط الضوء على اخر املراحل التاريخية التي مر بها البلد منذ ظهور االسالم الى غاية ابتداء من الحقبة ال

 الغزو الفرنس ي و كفاح الشعب الجزائري من اجل استعادة استقالله.

ة و كذلك داما الجزء الثالث من الكتاب فيعطي ملحة تاريخية على بداية العالقات بين الجزائر املستقلة و الواليات املتح

 حول فترة ما بعد االستقالل التي تميزت بالثورتين االقتصادية و االجتماعية.

كما تطرق العمل الى العشرية السوداء و املصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة 

تصادية من خالل برنامج طموح من اإلصالحات و التي سمحت للجزائر بدحر االرهاب و تركيز الجهود على التنمية االق

في حين خصص الجزء االخير من       وضعت البالد في ديناميكية انتقالية إلحداث قطيعة مع التبعية للمحروقات.

الكتاب للعالقات العابرة لألطلس ي حيث تطرق فيه الخبير مولود حذير الى ضرورة ان تجد الجزائر "نقطة ارتكاز جديدة" 

 .ال املحروقات سيما في عالقاتها مع الواليات املتحدةخارج مج

 وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود

 )الوسط( نحو تعميم الدفع اإللكتروني و استغالله في الحجز والتسيير 

 

 باملئة من الحظيرة الفندقية30القطاع العمومي يمثل 

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود في ندوة خصصت لتقييم حصيلة نشاط املجمع لعام 

ببرنامج خاص لعصرنة وحداته الفندقية وجعلها أكثر   وحمامات معدنيةعن مرافقة مجمع فندقة وسياحة 2018

تنافسية و ذلك بتأهيل وتكوين اليد العاملة، مشيرا إلى أن رهان القطاع اليوم هو الرقمنة من خالل تعميم الدفع 

 اإللكتروني عبر كافة الوحدات والتوجه نحو الحجز والتسيير.

وكذا خطة العمل  2018حصيلة املجمع خالل سنة   للقاء أمس عرض الوزيروخالل أشرافه على االفتتاح أشغال ا

للسنة الجارية باإلضافة إلى تجديد عقود النجاعة املوجهة ملدراء الوحدات الفندقية وفروع املجمع على املستوى الوطني 

. 

اد ودوره في ترقية االقتص كلمته بمناسبة افتتاح األشغال على أهمية القطاع اإلقتصادي العمومي  و ألح الوزير في

ه بعدد املؤسسات والوحدات السياحية العمومية واإلنجازات التي حققتها الجزائر على مستوى الهياكل  الوطني حيث نو 

الفندقية والسياحية وطالب كل الفاعلين واملسؤولين على هذه الهياكل العمومية بتكثيف الجهود من أجل نجاعة أكثر 

اإلضافة سواء من الجانب اإلقتصادي و تحسين الخدمات واملحافظة على كل املكاسب وكذا تطوير األداء وتحقيق 

 مواكبة املعايير الدولية في مجال الفندقة والسياحة والحمامات املعدنية.

وقال وزير السياحة في تصريح للصحافة على هامش اللقاء ان الدولة ترافق قطاع السياحة من خالل إعطائه أهمية 

إعتباره القطاع الثالث بعد الصناعة و الفالحة و هو قطاع خالق للثروة ينقص من التبعية للمحروقات و قال كبيرة ب

باملئة 30الوزير أن القطاع الخاص أوجد مكانة له في الفندقة بعدما كان يقتصر على القطاع العمومي الذي يمثل اآلن 
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في طور   مؤسسة 78أن قطاعه بصدد إعادة االعتبار ل من الحظيرة الفندقية املوجودة حاليا كما كشف بن مسعود

 2022مؤسسة جاهزة في  48التجديد تسلم 

و اضاف ذات املتحدث أن هذه السنة كانت حافلة باإلنجازات بفضل الورشات التي فتحت من أجل دعم املشاريع 

عالم واالتصال الحديثة وتعزيز االستثمارية لتدارك النقائص في مجال اإليواء وتعميم استعمال الرقمنة ووسائل اال 

التكوين وتحسين الخدمات وتعميم الالمركزية وترقية النشاط الحرفي تجسيدا للمخطط التوجيهي للترقية السياحية 

 2030آلفاق 

 13سرير منها  130ألف و 119فندقا بطاقة استيعاب  1368ووفقا لحصيلة الوزارة، فقد بلغت الحظيرة الفندقية 

فندقا، بينما يضم  67فندقا غير مصنف، ويوفر القطاع العام  162فندقا بأربعة نجوم و 24وم وفندقا بخمسة نج

أيضا  2018الوزير وتم في   هيكال، ما يجعله شريكا فعال في ترقية السياحة في البالد حسب 1239القطاع الخاص 

 االت السياحة واألسفار.ملف لطلبات اعتماد تخص وك 1537ملف خاص بوكاالت السياحة منها  1994معالجة 

 

 

 :"البروفيسور إلياس زرهوني لـ"الشروق

 مستعد  ألضع خبرتي الطبية بأمريكا في خدمة الجزائريين 

 جئت ألضع معارفي تحت تصرف قطاع التعليم العالي ببلدي

 جسم اإلنسان دون جراحة أبحاثي ترتكز على مستجدات التصوير اإلشعاعي للتغلغل في

 في البحث عن كل صغيرة وكبيرة في” تفنن“من خيرة رجاالت الجزائر الذين تحدوا الصعوبات إلبراز طاقاتهم العلمية، 

جسم اإلنسان من خالل التوغل داخله واكتساح مجال التصوير الطبي الذي أصبح متفوقا فيه على باقي أقرانه بأكبر 

يق الذي مهد له البساط ليدفعه إلى أن يكون مسيرا ملعاهد األبحاث الطبية األمريكية ببلد الدول املتطورة، وهو الطر 

” الشروق“عاما، التقته  68البروفيسور الياس زرهوني صاحب ” تلمسان“إنه ابن جوهرة الغرب الجزائري … العم سام

ا بالنادي الوطني للجيش، تحت إشراف على هامش افتتاح أشغال الدورة السنوية لتقييم البحث العلمي املنعقدة مؤخر 

 .وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، فكان لنا معه هذا اللقاء

 ما هي اإلضافة التي حملتها زيارتكم من خالل وجودكم رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم؟

نوات، حضرت حتى أرى مع وزير التعليم العالي والبحث س 3زيارتي اليوم إلى الجزائر جاءت بعد غياب دام ألكثر من 

العلمي الطاهر حجار ورفقة البروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي 

 .بالجزائر، أسس التعاون وسبل تطوير مجال البحث العلمي بالجزائر

 ي؟ وما هي األفكار التي تحملونها؟كيف ستستفيد الجامعة الجزائرية من خبراتكم، سيد

يمكن أن أقترح أهم التطورات التي وصل إليها ميدان البحث العلمي وبعض التجارب التي مررت عليها من معارفي 

املكتسبة.. ال أعرف ما هي آخر التطورات في مجال النظام التعليمي هنا بالجزائر، وغيابي األخير جعلني غير متابع لألوضاع 

وجودي اليوم ألتعرف على كل ما يثير تساؤالتي، لكن بحكم عالقاتي في الصين وأوروبا وأمريكا، أستطيع وهذا سبب 

القول إن لي دراية وتحكما في تسيير األنظمة العلمية للجامعات.. جئت ألضع معارفي تحت تصرف قطاع التعليم العالي 

ألف طالب، وهو رقم  700عدد الطلبة إلى مليون وببلدي الجزائر، هذا املجال الذي عرف تطورا خاصة مع ارتفاع 

مرتفع جدا يفوق بكثير الرقم املعلن عنه بفرنسا.. ال أعرف ما هي االستراتيجية أو ما هي أحسن الطرق التي سُيعتمد 

عليها وهذا على حسب األشخاص املوجودين هنا، فأنا أضع كل ثقتي في الباحثين الجزائريين والعلميين املحليين، هم 
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حلت على نصف التقاعد ورجوعي إلى الجامعة كبروفيسور سيفتح 
ُ
األساس، وأقول لكم إني هنا بالجزائر في زيارة بعدما أ

 .لنا األبواب من خالل إنشاء عالقات ثرية في البحث العلمي

 ما هي آخر األبحاث التي يمكن للجزائر االستفادة منها؟

بأمر أو بحث ما يجب أن ُيفهم جيدا ويمر عبر املخابر للتجربة كل امليادين، أقول مختلف التخصصات، فالقيام 

والتمحيص مع اختيار أهم املجاالت التي يكثر عليها الطلب خاصة في املجال االقتصادي حتى يتم ضمان مستقبل منهي 

 .للطلبة وخريجي الدكتوراه

 ترون ذلك؟مشاكل عديدة طرحها الطلبة كغياب اتفاقيات مع املؤسسات االقتصادية.. كيف 

القضية مطروحة، غير أنها ليست بمشكل بقدر ما هي غياب تنسيق، لذا يجب معرفة االحتياجات الحقيقية، فمثال أي 

شركة تبحث عن مهندسين كيميائيين، يجب أن يكون هؤالء قد مروا عبر مراحل التكوين في مجال الهندسة الكيميائية 

 .أو تقنيين في االختصاص

 العوائق التي تواجههم مطروحة بالجامعة كذلك.. ما رأيكم؟قضية تربص الطلبة و 

أرى أنه من الضروري أن يتماش ى التكوين واالحتياجات، فمهمة الجامعة التكوين والتعليم ليأتي بعدها دور املعاهد في 

دية امنح تكوين آخر في مختلف التخصصات، هذه األخيرة يفترض أن تربطها اتفاقيات مع مختلف املؤسسات االقتص

 .وغيرها ضمانا لولوج الطالب عالم التربص في أوانه لربح الوقت والطاقة معا

 ؟”آل آم دي“ما رأيكم في نظام 

 .هي طريقة تكوين جيدة، معتمدة في كل الدول األوروبية وحتى أمريكا

 ما هي آخر أبحاث البروفيسور في أمريكا؟

 أبحاثي الشخصية؟

 أجل

له عالقة بتكنولوجية التصوير الطبي باألشعة، للتغلغل بداخل جسم اإلنسان  عملي وأبحاثي متواصلة حول كل ما

ومعرفة كل تفاصيله دون اللجوء إلى الجراحة أو فتح أي عضو من أعضائه الجسدية حتى نفهم جيدا جسم اإلنسان 

كذا.. عن العينين وهوذلك باستغالل التصوير من الجزيء إلى الخلية وصوال إلى األعضاء وحتى الدماغ ومكوناته فضال 

قمت بعدة أبحاث في هذا املجال دون أدنى تشويه للجسد، وأحرص حاليا على مواصلة عملي وتطويره ألن املجال واسع 

واألبحاث ال تتوقف، وأقول هنا إن ما توصلت إليه من أبحاث جعلني أكون مسيرا ومشرفا على معاهد األبحاث الطبية 

 .بأمريكا، وهذا فخر لي ولبلدي

 

 بعد حيازتهم حصة األسد في مشاريع التركيب

 )الشروق أونالين( !سوق قطع الغيار الجزائرية” حصرية“وراء ” يركضون “الفرنسيون 

باتت سوق قطع الغيار في الجزائر، تثير اهتماما أكبر لرجال األعمال الفرنسيين، بعد تمكنهم من الظفر بحصة األسد   

ركيب ملصنعي رونو الذي يدخل عامه الخامس لإلنتاج هذه السنة، وبيجو الذي من سوق السيارات، وحيازتهم رخصتي ت

جانفي  31للسوق، في وقت يرتقب تنظيم في” دي زاد“سيشرع رسميا في التركيب مطلع السنة الجارية بخروج أول سيارة 

 ة وفرنسية إلى طاولةالجاري، يوما ملناقشة إمكانية خلق فرص شراكة جديدة في هذه املجاالت بجلوس أطراف جزائري

 .املفاوضات

وأبلغت غرفة التجارة كافة املتعاملين االقتصاديين الجزائريين بأن القنصلية العامة الجزائرية بليون، ستنظم بالتعاون 
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جانفي  31وذلك بتاريخ ” يوم الجزائر“مع مكتب بزنس فرنس لدى سفارة فرنسا بالجزائر، ومدينة افرين رون ألب، 

 .ريجيون بليون بفندق ال  2019

ويهدف هذا الحدث، وفقا ملا أكدته غرفة التجارة والصناعة الجزائرية في موقعها اإللكتروني الثالثاء، إلى دراسة سبل 

تقوية روابط الشراكة واالستثمار بين كل من الشركات الجزائرية ونظيراتها الفرنسية من منطقة أوفرني رون ألب، من 

ت مستديرة، عروض تقديمية وكذا لقاءات ثنائية بين املشاركين في هذا اليوم، السيما خالل برنامج متنوع يضم طاوال 

في مجاالت الزراعة وتربية الحيوانات، الصناعات الغذائية، املناولة في مجال السيارات، الصناعات البالستيكية، 

ة عدة طاوالت مستديرة ملناقشالطاقات املتجددة، مع العلم أن قطاع املناولة سيحظى بحصة األسد، وسيتم تخصيص 

 .امللف

وسبق أن أجمع خبراء في مجال املناولة في صناعة السيارات، على ضرورة االنتقال من مرحلة تركيب السيارات والعربات 

إلى مرحلة التصنيع محليا، من خالل تشجيع شركات املناولة التي تنشط حاليا، مع العلم أن عدد املنتجين املحليين 

مختصة في مجال املناولة، وإبرام اتفاقيات شراكة بين املصنعين واملناولين لتصنيع التجهيزات  60م أزيد من يعادل اليو 

التي تدخل في صناعة السيارات محليا، واعتبروا أن االنتقال من مرحلة التركيب إلى التصنيع ضرورية لتتحول الجزائر 

 .إلى دولة مصنعة للسيارات

، 2019ناعة واملناجم يوسف يوسفي، إمكانية انخفاض سعر السيارات في الجزائر مع نهاية وباملقابل، توقع وزير الص

وقال في تصريحات سابقة إنه لدى زيارة أحد املركبات لصناعة السيارات، فإن املدير العام لذات املصنع أكد عن 

ناعيين العاملين في مجال تركيب باملائة، كما دعا وزير الصناعة واملناجم الص 30إمكانية تخفيض السعر إلى غاية 

 .السيارات عبر الوطن إلى الشروع في إنشاء وتشجيع املؤسسات التي تصنع لواحق السيارات

 

 

 

 

 

 

 )واج( 2030مليار متر مكعب بغضون سنة  12،9موارد مائية: ارتفاع الطلب السنوي إلى 

مليار  10،4مقابل  2030( بغضون سنة 3متر مكعب )م مليار  12،9ينتظر ان ترتفع حاجيات البالد السنوية من املياه إلى 

 حاليا، حسبما أفاد به يوم الثالثاء بالجزائر وزير املوارد املائية حسين نسيب. 3م

واوضح السيد نسيب في مداخلة ألقاها خالل يوم برملاني حول "مستقبل املوارد املائية في الجزائر" أن هذه التقديرات 

 87املتوقعة في النمو الديموغرافي والتوسع العمراني حيث ينتظر أن تتجاوز نسبة التمدن  تستند أساسا على الزيادة

 مليون نسمة. 50مع تعداد سكاني يقارب  2030باملائة في 

حاليا( و  3مليار م 3،3مخصصة للشرب )مقابل  3مليارات م 4على  2030وتتوزع الحاجيات السنوية املتوقعة في آفاق 

حاليا(، حسب االرقام  3مليار م 0،3للصناعة )مقابل  3مليار م 0،6مليار حاليا( و 6،8حة )مقابل للفال  3مليار م 8،3

 التي عرضها الوزير.

، تم تسطير مخطط وطني للمياه يرتكز على مواصلة وتدعيم تعبئة موارد املياه 2030وبغرض تغطية حاجيات البالد في 

ركيز على 
 
قليدية مع الت ل عجزا في وفرة املياه من خالل استغالل كافة الفرص املتاحة التقـليدية وغير الت  املناطق التي تسج 

 لتكثيف وتوسيع شبكة الربط والتحويل بين املركبات املائية الكبرى للوطن.
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 35سيتم تأمينها بواسطة السدود مقابل  2030باملائة من االحتياجات املتوقعة في  45وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن 

ئة عن طريق هياكل الحشد وانتاج املياه التي ال تتأثر بالتقلبات املناخية على غرار محطات تحلية مياه البحر واملياه باملا

باملائة( من خالل املياه الباطنية في شمال البالد والهضاب العليا  20الجوفية للجنوب بينما يتم توفير النسبة املتبقية )

 جددها.التي تحدد الظروف املناخية نسبة ت

 120، كشف السيد نسيب أن عدد السدود املستهدف يصل إلى 2030ولدى عرضه لتفاصيل املخطط الوطني للمياه 

طحَية الى ما يقارب  مع "أنظمة ربط  3مليار م 10سدا مما سيرفع من قدرات الحضيرة الوطنية لحشد املوارد الس 

افة مراكز االستهالك عبر الوطن وفق مبدأ املساواة والتضامن وتحِويل عالية الفعالية وقنوات جر ثانوية تسمح بتغطية ك

 بين جهات الوطن".

تحويالت كبرى و مشروع  3سدا جديدا و  23وفي هذا السياق، كشف الوزير عن االنتهاء من الِدراسات املتعلقة بانجاز

دود بينما ل املياه من الجنوب نحو الهضاب سدا و ثالث دراسات كبرى لتحوي 36تجري حاليا دراسة انجاز   ربط بين الس 

 العليا.

ات االربع  11محطة كبرى )مقابل  15  وبخصوص محطات تحلية املياه، فإن عددها سيرتفع إلى
 
حاليا( مع استالم املحط

ارف ليبلغ انتاجها االجمالي
 
يوميا وهو  3مليون م 2،8  املقرر انجازها في كل من الجزائر العاصمة وبجاية وسكيكدة والط

 .2030باملائة من االنتاج الوطني للماء الشروب في آفاق  25سيمكن من رفع نسبة مياه تحلية البحر الى  ما

نوي و املوسمي من خالل ضمان تزويد  باين الس  م في الت 
 
حك أما في مجال الري الفالحي، يهدف املخطط إلى زيادة الت 

غير، حسب الوزير الذي أشار  مستديم باملياه في املحيطات املسقية الكبرى وتلك املصنفة ضمن الَري املتوسط و الص 

ة الوطنية  ، وهو ما سيمكن من 2021مليون هكتار ابتداء من  2إلى انجاز بنى تحتية للر ي تسمح ببلوغ املساحة املسقي 

 سنويا. 3مليار م 1،5اقتصاد وتوفير حوالي 

طهير، أكد الوزير على مواصلة العمل لتجميع ك ة وفيما يخص  الت  كني  جمعات الس  ل املياه املستعملة على مستوى كافة الت 

يفية والتي يبلغ حجمها حاليا   تطهير تسمح بإعادة استعمالها الفتا  3مليار م 1،7للبالد الحضرية والر 
ْ
ومعالجتها في أنظمة

 .2021محطة في  252إلى أن إجمالي عدد محطات التطهير سيبلغ 

  

 =2002املوارد املائية منذ  مليار دوالر في قطاع 55=انفاق 

كما سيترافق تعزيز املنشآت املقرر في املخطط الوطني للمياه بتكثيف الجهود للحد من تسربات املياه وتقليصها إلى  

 باملائة حاليا، حسب الوزير. 35مقابل  2030باملائة من إجمالي املياه املنتجة في  18نسبة 

فيذ املخطط سيتم باالعتماد على القدرات والكفاءات الوطنية سواء في من جهة اخرى، أكد السيد نسيب على أن تن

مجال مكاتب الدراسات أو التجهيز الفتا بهذا الخصوص إلى انه سيتم في غضون شهرين إطالق أول باخرة محلية الصنع 

 لنزع األوحال من السدود.

 .2050ني للمياه وتوسيعه ليمتد إلى عام كما أشار إلى أن دائرته الوزارية تعمل حاليا على تحيين املخطط الوط

وفي استعراضه للمكانة التي تحظى بها املوارد املائية في السياسة العامة للدولة، أوضح السيد نسيب بأن إجمالي قيمة 

 مليار دوالر. 55إلى اآلن تجاوز  2000البرامج املسطرة في هذا القطاع منذ عام 

لتر للفرد  180باملائة من الساكنة في الجزائر بحصة يومية تقدر ب 98روب إلى وسمحت هذه البرامج بإيصال املياه الش

 باملائة من السكان. 80مع توزيع منتظم يومي لفائدة 
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من جانبه، اعتبر رئيس املجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب بان "مستقبل املوارد املائية في الجزائر يستدعي منا جميعا 

ة وحمايتها وتثمينها بفضل ما تحقق في هذا القطاع وما ينتظر تحقيقه مستقبال مع مواصلة الحفاظ على قدراتنا املائي

 سياسة التنمية والدعم له".

وشدد في كلمة ألقاها في افتتاح اليوم البرملاني على ضرورة "الحرص كل الحرص على هذا املورد الثمين بتفادي تبذيره 

الذي لم يتوقف عند دعم سعر املاء دعما ملموسا بل امتد إلى املنشآت او االسراف في استهالكه مقابل دعم الدولة 

 املنجزة خالل العشريتين االخيرتين بغية كسب معركة تأمين وصول املاء لكل املواطنين عبر مختلف جهات الوطن".

د من ازمة مياه حصين البال واعتبر الخبراء املشاركين في هذا اليوم بأن االمكانيات املائية املتوفرة حاليا ستكون كافية لت

 .2030إلى غاية 

غير أن النتائج في هذا املجال "ليست مضمونة " أمام عدم استقرار الظروف املناخية والتزايد السكاني إضافة إلى نمو 

 احتياجات قطاعات الصناعة والفالحة، حسب الدكتور عبد الهادي عماري.

شبكات التوزيع وتحسين كفاءة االطارات التقنية واإلدارية املسيرة  واوص ى الخبير في هذا الصدد بضرورة تحسين نجاعة

له وبناء سياسة تسيير راشد للمياه مع تعميم التقنيات الفالحية املقتصدة للمياه واستخدام التكنولوجيات الحديثة 

 في مجال حشد املياه.

املورد املائي خالل العقود املاضية  أما الخبير محمد مدي فيرى بأن الجزائر التي استطاعت مواجهة الضغوط على

 واالحتياجات املتزايدة التي تمليها التنمية االقتصادية  ستواجه تحديات جديدة تتعلق بارتفاع حدة التغيرات املناخية

 واالجتماعية.

 وشدد في هذا املجال على أهمية إشراك الباحثين ومخابر البحث إليجاد حلول واقعية.

ياه والتسريبات، اعتبر أنه من الضروري "ان يشعر املواطن بالقلق التي يمكن ان تترتب عن وحول اشكالية فقدان امل

 نقص املياه وأن تكون له ردود فعل وقائية".

من جهته، أكد الخبير جياللي كحل الراس، ان "الوضع املائي الحرج يتطلب معالجات جذرية وفقا الستراتيجيات 

وسياسات وخطط متوسطة وبعيدة املدى تتوزع مسؤولية تنفيذها على الدولة ومنظمات املجتمع املدني والهيئات 

 املحلية".

 
 

 )واج(  ر الفنادق العموميةالتأكيد على املزيد من النجاعة والفاعلية في تسيي

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود، اليوم الثالثاء بالجزائر العاصمة على ضرورة "إضفاء 

املزيد من النجاعة والفاعلية" في تسيير املؤسسات الفندقية العمومية التي يعول عليها في ترقية قطاع السياحة لجعله 

  التنمية في ظل النموذج االقتصادي الجديد. يساهم في تحقيق

وذكر الوزير في اللقاء التوجيهي الذي ينظمه مجمع فندقة وسياحة وحمامات معدنية على مدى يومين خصص لتقديم 

، على "أهمية التوقيع على عقود النجاعة بين املجمع 2019  وعرض برنامج عمله ل 2018حصيلة نشاطات املجمع ل 

ت الفندقية العمومية يوم غد األربعاء إلضفاء املزيد من النجاعة والفاعلية من خالل االنتقال إلى ومسيري املؤسسا

 التسيير النوعي تماشيا مع املعايير املعمول بها دوليا".

وأشار السيد بن مسعود في هذا اإلطار إلى األهمية التي "توليها السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد 

" مكسبا في حد ذاته يعول عليه للنهوض باالقتصاد الوطني  --كما قال--يعد  زيز بوتفليقة للقطاع العمومي" الذيالع
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مجال السياحة "، كما ركز على "دور القطاع الخاص الذي يساهم من جهته في هذا املسعى الوطني "مؤكدا   خاصة في

 طاع السياحة.على "الحركية الكبيرة وااليجابية التي يعرفها حاليا ق

وركز السيد بن مسعود على "أهمية دعم هذا القطاع مذكرا بكل "التسهيالت واإلمكانيات املادية واملالية الالزمة 

 اطار قانوني "داعيا إلى بذل الجهود ل "تحقيق النجاعة في التسيير للنهوض به".  والجبائية والعقارية التي تم تقديمها في

مجمع فندقة وسياحة وحمامات معدنية الذي يعمل جاهدا من أجل "تجسيد وذكر في هذا االطار، بدور 

سياحية وتنموية لتحقيق النجاعة االقتصادية" مذكرا بكل "االتفاقيات التي أبرمت ما بين املجمع وكل الشركاء   مشاريع

ر كافة االلكتروني عب االجتماعيين واالقتصاديين الستقطاب السياح ومحاولة تعميم الرقمنة من خالل استعمال الدفع

من "التموقع في مجال الحجز للوجهة الدولية  --كما قال--وحداته والتوجه نحو التسيير الرقمي "وهوما يسمح للمجمع 

  وضمان التسيير املحكم للوحدات الفندقية".

ط املديرة من جهته أكد املدير العام ملجمع فندقة وسياحة وحمامات معدنية لزهر بونافع خالل تقديمه الخطو 

تحقيق تغيير جذري في طرق التفكير والعمل والتصرف و كذا في   الستراتيجية املجمع على ضرورة "العمل أكثر من أجل

 تسيير األعمال للحفاظ على ديمومة كل فروع املجمع والتمكن من مواجهة التحديات االقتصادية".

"التخلي عن أساليب التسيير الحالية بتحسين نوعيته ولتحقيق هذا املسعى يستدعي االمر كما قال السيد بونافع، 

ودعم التكوين وتحسين الخدمات وترسيخ النجاعة وبلوغ االمتياز   تماشيا مع التطورات الراهنة و بعصرنة التسيير

 وتحسين التسيير االقتصادي واملالي للقطاع".

ملية التي ما زالت متواصلة مشيرا ان الغالف بهذه الع  وبخصوص عملية تأهيل الفنادق العمومية اشاد السيد بونافع

 ".2003مليار دج في  70بعد ان كان قد قدر ب 2018  مليار دج في 100املالي املخصص لها قد فاق 

 8الى نسبة 2017و  2016ولدى تطرقه الى رقم اعمال املجمع الحالي ذكر السيد بونافع ان هذا الرقم قد تراجع ما بين 

فندقا عموميا "معتبرا ذلك ب "االيجابي "بالنظر لهذه العملية  43حوالي   موال املرصدة لتهيئةباملئة وذلك بسبب األ 

نفعة تذر أرباحا تعود بامل  تتطلب رصد الكثير من األموال من اجل إعادة تهيئة هذه الفنادق التي ستصبح عملية  التي

 على املجمع".

 

 

 

 

 )واج(حلية قريبا بالجريدة الرسمية مرسوم حول هيئات تصديق املنتجات الفالحية امل

سيصدر قريبا بالجريدة الرسمية مرسوم متعلق بإجراءات تصديق و مراقبة املنتجات الفالحية املحلية الحاملة لعالمة 

تجارية، حسب ما ذكره يوم الثالثاء بالجزائر العاصمة املدير املركزي للمنظمة العقارية و تثمين و حماية املمتلكات 

 الفالحة السيد حميد حمدان.بوزارة 

وعلى هامش يوم تقني حول تجسيد نظام االعتراف عن طريق العالمات املميزة للنوعية للمنتجات الفالحية املحلية، 

أوضح السيد حمدان أن "هذا املرسوم سيسمح بتنصيب   نظمته وزارة الفالحة و التنمية الريفية و الصيد البحري،

ملنتظمة للمنتجات الفالحية املحلية قصد التأكد بصفة مستمرة من مطابقتها لدفتر هيئات التصديق و املراقبة ا

 الشروط".
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و أكد املسؤول على أهمية هذا النص موضحا أن هذه الهيئات، التي ستحصل على شهادة املطابقة من الهيئة الجزائرية 

وط و مطابقة املنتج الفالحي لدفتر الشر للتصديق )ألجيراك( و التي ستعتمد من طرف وزارة الفالحة، ستتكفل بضمان 

   مراقبة مدى احترام املعايير املتضمنة ضمن دفتر الشروط و بصفة دائمة.

و اعتبر نفس املصدر أن هذه الخطوة أصبحت ضرورية في الجزائر خاصة و أن غياب هيئات التصديق يطرح مشكال 

  تجاه الهيئات الدولية و السيما مع االتحاد األوربي.

أوضح أن املعهد التقني لزراعة األشجار املثمرة و الكروم هو الذي يشرف حاليا، بشكل مؤقت، على تصديق املنتجات و  

 الفالحية رغم أن هذا ليس من مهامه.

و قال بهذا الخصوص :"ال يمكن لهذا املعهد أن يكون حكما و طرفا في نفس الوقت أي أنه ال يمكن أن يحرر دفتر  

   ".  صديق املنتجات في آن واحدالشروط و يقوم بت

 من اعداد النصوص التنظيمية املتعلقة بمنح العالمات التجارية للمنتجات الفالحية. 2014و ذكر بأن الجزائر انتهت سنة 

 و تضم الجزائر حاليا حوالي ستين منتجا قابال الكتساب عالمة تجارية، حسب السيد حمدان.

مة التجارية ملنتجين هما تمور "دقلة نور" و "طولقة" و التين املجفف "بني معوش" بعد و ذكر بأنه تم الى اليوم منح العال 

 أن تم نشر قرار وزاري يخص هذين املنتجين بالجريدة الرسمية.

و عليه، فان املنتجين أصبحا يتمتعان بحماية املعهد الوطني الجزائري للملكية الفكرية و حتى بحماية املنظمة العاملية 

 الفكرية.للملكية 

 .2019و ينتظر أن يتم منح عالمة تجارية لزيتون سيق خالل السداس ي األول من 

و كشف املسؤول عن مشروع تعاون مع منظمة األمم املتحدة للزراعة و التغذية )فاو( يتعلق باعداد دليل للمنتجات 

 الجتماعية و االقتصادية.الفالحية املحلية بالجزائر يتضمن تاريخ املنتج و موقعه و قيمته الثقافية و ا

و بخصوص أثر منح العالمة التجارية للمنتجات على االقتصاد الوطني و الريفي خصوصا، أكد السيد حمدان أن هذه 

الخطوة ستسمح بتحسين شروط معيشة سكان األرياف من خالل تشجيعهم على ترسيخ مهاراتهم و حماية تراثهم مع 

 اعطائه قيمة مضافة.

دج/كغ مقابل  1.200ال اشار املسؤول الى منتوج التين املجفف لبني معوش الذي أصبح يسوق اليوم بو على سبيل املث

               دج سابقا مضيفا بأن هذه الزيادة "تعود بالفائدة على املنتجين و عائالتهم". 400

ج املحروقات، حسب نفس و يعد منح العالمة التجارية فرصة أيضا لتطوير السياحة االقتصادية و الصادرات خار 

 املصدر.

 

 

 )واج( 2018مشروعا استثماريا حيز النشاط في مجال إنتاج األسماك في  65دخول 

كشف املدير العام للصيد البحري وتربية املائيات بوزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري طه حموش يوم 

مشروعا استثماريا كبيرا حيز النشاط في مجال إنتاج  65ل ( شهدت دخو 2018الثالثاء بقاملة بأن السنة املاضية )

 األسماك في الجزائر واالنطالق في إنجاز عدد مماثل من املشاريع.

وأوضح نفس املسؤول في افتتاح أشغال امللتقى الوطني حول االستثمار في تربية املائيات في املياه العذبة املنظم ليوم 

بأن القدرات اإلنتاجية لهذه املشاريع الجديدة التي دخلت حيز الخدمة  1945ي ما 8واحد بقاعة املحاضرات بجامعة 

ألف طن سنويا من األسماك من مختلف األنواع مشيرا إلى أن اإلنتاج الوطني من األسماك سنويا يتراوح  35بـ  تقدر

 ألف طن. 120آالف و  110حاليا ما بين 
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مشروعا استثماريا آخر في مجال تربية املائيات عبر  65في إنجاز  عرفت أيضا االنطالق الفعلي 2018وأضاف بأن سنة 

مشروعا جديدا  135ألف طن سنويا مبرزا بأنه تم خالل نفس السنة املصادقة على  35الوطن بقدرات إنتاجية تقدر ب

 في نفس مجاالت النشاط وذلك بمختلف املناطق من الوطن الساحلية والداخلية والجنوبية.

ؤول بأن النتائج امللموسة لهذه املشاريع ستظهر حتما على املدى القريب من خالل تعزيز السوق الوطنية وأكد نفس املس

بكميات معتبرة من األسماك مشيرا إلى أن النشاط سيتعزز أيضا بكميات هامة من األسماك املنتجة باألحواض الفالحية 

فالح في مجال تربية  2200لسقي الفالحي وتكوين حوض ل 2000التي عرفت برسم السنة املاضية استزراع أكثر من 

 املائيات.

وحسب املدير فإن النمو املتسارع لنشاط تربية املائيات في السنوات األخيرة بالبالد يعتبر "ثمرة الدعم الذي خصصته 

جي ملواجهة استراتيالدولة لتنمية هذا النشاط في البحر و في املياه العذبة" موضحا بأن تنمية تربية املائيات هي "خيار 

ألف طن إضافية من األسماك في املياه العذبة على  100العجز املسجل في السوق الوطنية من األسماك وذلك بإنتاج 

 املدى املتوسط".

من جهته أشار والي قاملة، كمال عبلة، لدى إشرافه على افتتاح هذا امللتقى الذي نظتمه مديرية الصيد البحري واملوارد 

لوالية بالتنسيق مع الجامعة، بأن السلطات املحلية ستعمل على تهيئة كل الظروف لتسهيل االستثمار في الصيدية ل

مع ورقة الطريق التي وضعتها الحكومة و وزارة الفالحة و التنمية  -كما قال–مجال تربية املائيات بالوالية بما يتماش ى 

 الريفية و الصيد البحري في هذا املجال.

قى تقديم عدة مداخالت إضافة إلى إمضاء اتفاقيتين للشراكة األولى ما بين املديريتين املحليتين للصيد وقد عرف امللت

البحري و املوارد الصيدية و السياحة و الصناعات التقليدية بهدف تسويق املنتجات الصيدية املختلفة عبر األماكن 

بحري و املوارد الصيدية والشركة الوطنية للتأمين )أس .أ . السياحية واملركبات الحموية والثانية بين مديرية الصيد ال

 أ( بهدف عرض منتجات جديدة لتأمين الناشطين في قطاع الصيد البحري.

 تخص  اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم دولية

 )الشروق أونالين(مراسيم رئاسية  5بوتفليقة يوقع 

يم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقات تعاون ومذكرات مراس 5وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على 

 .من الدستور  9-91تفاهم أبرمتها الجزائر مع عدد من الدول، وذلك طبقا للمادة 

اتفاق تعديل وتمديد اتفاق التعاون في مجال العلوم ”وحسب بيان لرئاسة الجمهورية الثالثاء، فإن املراسيم تتعلق بـ

مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الواليات املتحدة األمريكية املوقع بالجزائر والتكنولوجيا بين حكومة الج

 .″2018أفريل سنة  23بتاريخ 

االتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة “ويخص  املرسوم الثاني التصديق على 

من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية وملهمة املوقع ببيجين جمهورية الصين الشعبية حول اإلعفاء املتبادل 

 .”2018جويلية  11بتاريخ 

مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اململكة ”أما املرسوم الثالث فيتعلق بـ

جانفي  17سلع والخدمات املوقعة بالجزائر بتاريخ األردنية الهاشمية في مجاالت حماية املستهلك وقمع الغش ومراقبة ال

في مجال الرياضة بين حكومة الجمهورية  التعاون  اتفاق“ على بالتصديق الرابع املرسوم يتصل حين في ،″2018سنة 

 .″2014فبراير سنة  28الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا، املوقع بالجزائر بتاريخ 

االتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ”رسوم الخامس املوقع من طرف الرئيس بوتفليقة بـويتعلق امل
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الشعبية وحكومة جمهورية بيالروس املتضمن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون االقتصادي والتجاري والعلمي والتقني 

 .”2018فيفري سنة  20املوقع بمنسك بتاريخ 

 

 )النهار أونالين(«78ورفع عدد واليات الجزائر إلى تقسيم إداري جديد.. »

 :قال إن اإلجراء سيطبق تدريجيا، مصدر من وزارة الداخلية

 واليات منتدبة في الجنوب والهضاب ستتم ترقيتها إلى واليات 10

ديد كشف مصدر مسؤول من وزارة الداخلية والجماعة املحلية، عن السير تدريجيا من أجل اعتماد تقسيم إداري ج

 .والية مستقبال، بعد ترقية بعض الدوائر إلى واليات منتدبة 78يضم 

، إنه يتم العمل «النهار»قال مصدر رفيع املستوى من وزارة الداخلية والجماعات املحلية، أمس، في تصريح خص به 

لظروف قصد توفير كل احاليا من أجل الذهاب إلى تقسيم إداري جديد يتماش ى مع املتطلبات املستقبلية للجزائر، وهذا 

 .واملرافق اإلدارية التي تسهل من حياة املواطن

والية  78والية حاليا إلى  48وسيتم العمل من خالل التقسيم اإلداري الجديد على الرفع من عدد الواليات، وذلك من 

ا ولى التي وصفهمستقبال، بشكل تدريجي وعبر مراحل، بعد الذهاب نحو استحداث واليات منتدبة خالل املرحلة األ 

 .باملهمة من أجل االعتماد على التقسيم اإلداري الجديد

والية جديدة، كان قد تم ترقيتها في وقت سابقة إلى  30، استحداث «النهار»وسيتم وفقا للمصدر الذي أورد الخبر لـ

با والهضاب العليا التي غال واليات املنتدبة، وهو ما يقلص من معاناة املواطن إداريا، خاصة على مستوى واليات الجنوب

ما يتنقل فيها املواطن مئات الكيلومترات من أجل الحصول على وثيقة معينة من البلدية أو امللحقة اإلدارية القريبة من 

 .مقر سكناه

تي لوعن الواليات التي يتم استحداثها والحيز الجغرافي التي تشغله، قال املتحدث إنها ستكون وفقا للواليات املنتدبة ا

 .تم استحداثها مؤخرا

واليات جديدة في التقسيم اإلداري في جنوب البالد، وذلك بشكل تدريجي، يسمح بنقل  10إلى ذلك، سيتم استحداث 

 .تسلسلي لإلدارات وعمليات التقسيم

والية على مستوى الهضاب من أجل استكمال التقسيم اإلداري وفقا لتصور يسمح بتذليل  20كما سيتم استحداث 

 .لصعوبات اإلدارية أمام املواطن البسيط مستقبالا

مقاطعة إدارية جديدة بواليات الجزائر  14باملقابل، أقر منذ أيام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، استحداث 

 .والبليدة وقسنطينة وعنابة ووهران، وذلك للتكفل أحسن بكل انشغاالت املواطنين

ملقاطعات اإلدارية الجديدة التي تخص التجمعات السكنية الكبيرة التي عرفت في ووقع الرئيس على مرسوم، يتضمن ا

اآلونة األخيرة، ويتعلق األمر بكل من بوينان بوالية البليدة وسيدي عبد هللا بالجزائر العاصمة وذراع الريش بوالية عنابة 

 .وعلي منجلي بوالية قسنطينة

رج اعمر ادريس بوالية إليزي ملصاف دوائر، وهو ما من شأنه تحفيز الدور كما تم اإلعالن عن ترقية بلديتي الدبداب وب

 .االستراتيجي لهذين التجمعين في تنمية هذه املنطقة الحدودية الهامة

حيث يأتي اإلجراء الجديد تكملة لالستراتيجية التي أقرها رئيس الجمهورية خالل اجتماع مجلس الوزراء املصغر لسنة 

 .واليات منتدبة بالجنوب 10قطة انطالقها استحداث ، والتي كانت ن2015
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 )واج(محروقات: الجزائر ال تزال تمتلك قدرات هامة في مجال اإلنتاج

أكد الرئيس املدير العام ملجمع سوناطراك، عبد املؤمن ولد قدور، يوم االثنين بإليزي أن الجزائر ال تزال تمتلك قدرات 

 هامة إلنتاج النفط و الغاز.

السيد ولد قدور خالل ندوة صحفية عقب زيارته الى عدة واليات من جنوب البالد أن "أي انخفاض لإلنتاج وأوضح 

املخفضة في اطار اتفاق منظمة الدول املصدرة للنفط اوبيب و من   الوطني في مجال النفط، راجع الى احترام الحصص

 خارج أوبيب".

سؤال حول االرقام التي نشرها مؤخرا الديوان الوطني لإلحصائيات وأدلى السيد ولد قدور بهذا التصريح في رده على 

مقارنة بنفس  2018لإلنتاج في قطاع املحروقات خالل الثالثي الثالث من سنة  % 7ر8التي أشارت الى انخفاض بنسبة 

 .2017  الفترة من سنة

انيات هامة في إنتاج البترول فإنها وأضاف املسؤول األول عن مجمع سوناطراك انه حتى وان كانت الجزائر تمتلك إمك

 تحديد لإلنتاج.  ال تستطيع ان تنتج اكثر اليوم الن هناك

 وتابع قوله ان "هناك تحديد بالنسبة للنفط الخام لذلك ال يمكننا ان ننتج اكثر اليوم حتى وان كانت لدينا القدرات".

 أما بخصوص الغاز فليس هناك اي تحديد في مجال اإلنتاج.

هذا الصدد ان "سوناطراك مطالبة بان تتجه بشكل نهائي نحو الغاز ألنه بإمكانها ان تنتجه متى أرادت و كذلك  وقال في

 من اجل تطوير القطاع البتروكيميائي".

كما أكد ان كل ما تم فعله حتى اآلن هو إنتاج الغاز و تسويقه "و أن ذلك ليس الحل األمثل للحصول على مداخيل 

 للبالد".

 العمل من اجل تحويل الغاز الى بالستيك وإلى مواد بتروكيميائية. -كما قال-فانه من الضروري  وبالتالي

وأعلن في هذا السياق عن التوقيع يوم االربعاء على اتفاقية بين سوناطراك واملجمع الفرنس ي طوطال من اجل نشاء 

 شراكة في مجال البتروكيمياء.

الشهر املقبل ابرام اتفاقية مع املجمع التركي رونيسانس هولدينغ من اجل  كما أكد السيد ولد قدور بانه سيتم خالل

 بتركيا.  ترتيبات مالية إلنجاز مركب بتروكيميائي

للتذكير، أن شركة سوناطراك قد وقعت في شهر نوفمبر االخير بإسطنبول )تركيا( على عقد شراكة مع املجمع التركي 

 وكيميائي في تركيا.رونيسانس هولدينغ يتضمن انجاز مركب بتر

ويتعلق األمر بمركب بتروكيميائي لتحويل البروبان الى بوليبروبيالن الذي هو مادة بالستيكية تستعمل في عديد 

 الصيدلة.  الصناعات سيما صناعة السيارات و النسيج و

بيالن ، وتقدر قيمة طن/سنويا في مجال بوليبرو 450.000وسيتم انجاز هذا املشروع الذي تصل قدرته االنتاجية إلى 

مليار دوالر، في منطقة "سيحان" الواقعة بمدينة "أضنة" التركية، بهدف االستجابة لحاجيات  1.2االستثمار فيه بـ 

 في مادة البالستيك.  السوق التركي

من منشآت باملائة، وتعتزم إمداده انطالقا  30ومن أجل إطالق هذا املشروع، تلتزم شركة سوناطراك بتمويله بما يعادل 

  طن من البروبان. 550.000  الغاز البترول املميع بالجزائر بـ

وهو ما سيسمح لسوناطراك بإدخال غاز البروبان الذي تنتجه إلى السوق التركي عن طريق عقد طويل املدى، مما 

 سيساعد في تعزيز العالقات االقتصادية القائمة بين الجزائر وتركيا أكثر.
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 موبيل" والشركة األمريكية لالتجار بالجزائر،-تقدم مشروعي تأسيس الشركة األمريكية "إكسون ولدى إجابته عن نسبة 

"يسيران على نحو جيد، بحيث سيرى املشروعان الضوء قبل نهاية الثالثي   قال الرئيس املدير العام لسوناطراك أنهما

 ".2019األول من سنة 

 قدور أنها ستخدل حيز الخدمة خالل الشهر القادم.وبخصوص مصفاة الجزائر العاصمة، أوضح السيد ولد 

كما أشار املسؤول بشأن اختيار شريك أجنبي للتكفل بالجانب التكنولوجي في املشروع املندمج الستغالل وتحويل 

بوالية تبسة، أنه قد وقع االختيار، موضحا بقوله "نحن اآلن بصدد إجراء   الفوسفات في منطقة بالد الحدبة املتواجدة

 ملفاوضات مع الشريك األجنبي، والبد على الشركاء الذين يرغبون في التعاون مع سوناطراك تقاسم املخاطر".ا

 51لإلشارة، فإن املشروع املندمج الستغالل وتحويل الفوسفات والغاز الطبيعي الذي تستحوذ فيه الجزائر على نسبة 

هكتار، وأرضية وادي  2.045الحدبة )بتبسة( على مساحة  باملائة للطرف الصيني، يشمل حقل بالد 49باملائة، مقابل 

هكتار، وميناء  149هكتار، وأرضية حجار السود )بسكيكدة( على مساحة  1.484الكبريت )بسوق أهراس( املمتدة على 

 هكتار. 42عنابة على مساحة 

الف مالي لالستثمار ، والذي خصص له غ2022وسيسمح مركب الفوسفات الذي ينتظر أن يدخل حيز االستغالل في 

 14.000منصب شغل مباشر، في حين ستضمن ورشات انجازه عبر الواليات األربع  3.000مليار دوالر، بإنشاء  6يقدر بـ 

 منصب عمل.

 مليار دوالر. 1.9كما سيضمن مركب الفوسفات هذا عائدات سنوية تصل إلى 

 بنوك /مالية/تأمينات
 

 عقوبات بالحبس للمتهمين في العاصمة

ة مقابل تهريب العملة 45شاوى بـر  ة وبريدي  ة وضريبي   )الشروق أونالين( !مليونا إلطارات بنكي 

ع قاض ي محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة، الثالثاء، عقوبات تراوحت بين 
 
سنوات حبسا نافذا  3شهرا و 18وق

، إلى جانب مدير وكالة لدى بنك ”ع، ف“أشخاص، يترأسهم صاحب شركة خاصة في مجال الطاقة يدعى  6في حق 

 .الجزائر الخارجي، ومفتش ضرائب، وأعوان بمكتب بريد املحمدية

وقدم املتهمون في وقت سابق تسهيالت للمتهم األول من أجل تهريب مبالغ مالية ضخمة نحو الخارج، وضخها في حسابات 

وحتى االستيالء على أموال من رصيد زوجته  بنكية لشراء عقارات وشقق بفرنسا وجمع ثروة مالية في بنوك أوروبية،

 .ببريد الجزائر، إضافة إلى التغاض ي عن دفعه املستحقات الجبائية في حق  شركته، مقابل حصولهم على رشاوى 

، تخص تجاوزات خطيرة 2018وباشرت مصالح األمن التحقيق في امللف، عقب تلقي رسالة من مجهول شهر جانفي 

عبة نحو الخارج، وحصول إطارات ببنك الجزائر الخارجي وأعوان ببريد الجزائر وكذا موظف تتعلق بتهريب العملة الص

أورو، من طرف صاحب شركة خاصة تنشط في مجال الطاقة مقابل  2000بالضرائب على عموالت مالية بلغت 

 .استخراج رخص جبائية بغير وجه حق لصالح شركته، وفتح حسابات بنكية بباريس بطرق ملتوية

” ،فع“عمت فرقة البحث باألمن الوطني بوثائق ومستندات إدانة، منها ما تعلقت بالذمة العقارية للمتهم األول وتد

بفرنسا، التي تمكن من اقتنائها عن طريق تهريب العملة الصعبة من الجزائر، إلى جانب نسخ عن التصريحات الجمركية 

مة لألمن الوطني ودمغة املدرسة العليا للشرطة، التي اشتبه في أنه الفرنسية التي أدلى بها واسترجاع شارة املديرية العا

استعملها في عمليات نصب على عدة أشخاص، بعد انتحاله لصفة إطار بمديرية األمن الوطني حسب ما ورد بمحضر 

 .الشرطة
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جته قبل زو  وخالل التحر ي في مضمون الرسالة املجهولة تلقت مصالح األمن شكوى ثانية بخصوص نفس املتهم من

املغربية، تتهمه باالستيالء على مبالغ مالية من حسابها البريدي بتواطؤ ألعوان مكتب ببريد الجزائر، وتزوير إمضائها على 

 .الشيكات لسحب رصيدها كامال

 وأشارت الضحية أن األمر جاء انتقاما منها بعد اعتراضها على تغليطه مديرية الضرائب بسندات ملداخيل غير صحيحة،

، كما أنه سلبها حصة أرباحها في الشركة التي تملك أسهما فيها، ”ح،ف“بمساعدة مفتش بمديرية الضرائب املدعو 

من حساب زوجها ” ح،ف”و ”د،ي“وذكرت الضحية خالل سماع أقوالها أنها عثرت على أوامر بالدفع لصالح املتهمين 

 .بفرنسا نظير خدماتهما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعاون وشراكة
 )واج(جنوب افريقيا: التوقيع على خارطة طريق لتعزيز التعاون االقتصادي والتجاري  -الجزائر

وقعت الجزائر وجنوب إفريقيا، يوم االثنين بالجزائر العاصمة، على خارطة طريق من أجل تعزيز التعاون االقتصادي 

 والتجاري والدفع باالستثمار بين البلدين.

الخارجية، السيد عبد القادر مساهل، و وزيرة العالقات الخارجية والتعاون ووقع على الوثيقة كل من وزير الشؤون 

 لينديوي سيزولو.  الدولي لجمهورية جنوب افريقيا، السيدة

وأشار السيد مساهل في ختام حفل التوقيع على الوثيقة أن هذه الخارطة تتضمن تبادل الزيارات لوزراء البلدين سيما 

 ين.وزيرا التجارة من كال الجانب

وأضاف أن البلدين قد اتفقا على زيارة وزير التجارة واالستثمار الجنوب افريقي خالل هذه السنة، وهي الزيارة التي 

افريقية للتبادل في مجال االستثمارات والتجارة، وكذلك النعقاد منتدى   جنوب-ستمثل فرصة إلنشاء لجنة جزائرية

  األعمال بين متعاملي البلدين.

زيران لتبادل الخبرات في مجاالت املناجم والطاقة والنقل مع اقتراح اعادة فتح الخط البحري الرابط بين كما تطرق الو 

 افريقية.  املوانئ الجزائرية ودوربان الجنوب
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وتناول الطرفان أيضا مسألة الصحراء الغربية التي تتفق عليها وجهات نظر البلدين بخصوص حل هذه القضية من 

 الصحراوي لحقه في تقرير مصيره وتطبيق اللوائح األممية وقرارات مجلس األمن. خالل ممارسة الشعب

وأكد السيد مساهل أن زيارة وزيرة جنوب افريقيا تندرج في إطار تعميق التشاور السياس ي خدمة ملصالح البلدين 

مات لرؤساء الدول والحكو  املشتركة ومصالح القارة االفريقية، مضيفا في هذا الصدد انه تطرق ملوضوع القمة القادمة

 املتوقع اجرؤها في فبراير القادم، إضافة إلى القضايا الثنائية.

ومن جهتها، أشارت السيدة لينديوي سيزولو إلى أن خارطة الطريق املوقعة ستكون بمثابة جدول أعمال، موضحة أن  

ت على حدث كبير وهو قمة رؤساء الدول والحكوماالهدف من زيارتها إلى الجزائر يتمثل في "تعزيز حوارنا بحكم أننا مقبلون 

 فبراير القادم بأديس أبابا". 11إلى  9التي ستجرى من 

 وأكدت الوزيرة تطرقها رفقة نظيرها الجزائري إلى املسائل ذات االهتمام املشترك وتلك املتعلقة بإفريقيا عموما.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجارة 
 )واج( 2018ائع من ميناء مستغانم التجاري سنة ألف طن من السلع و البض 100تصدير أزيد من 

طن من السلع و البضائع من ميناء مستغانم التجاري نحو الخارج، حسبما  105.930تصدير  2018تم خالل سنة 

 استفيد يوم اإلثنين من املديرية التجارية ملؤسسة ميناء مستغانم.

 يرا" في عمليات التصدير ملختلف املواد و املنتجات الفالحيةو أوضحت ذات املديرية أن السنة املاضية عرفت انتعاشا "كب

في املائة مقارنة مع حجم النشاط  130و الغذائية و الكيميائية و العتاد الصناعي و املركبات و الحاويات بنسبة فاقت 

 طن(. 44.700) 2017خالل سنة 

ملؤسسة ميناء مستغانم ارتفاعا في تصدير مادة  و أبرزت األرقام التي قدمتها مصلحة االحصائيات باملديرية التجارية

طن( و املادة الطينية األولية التي تستخدم في صناعة البطاريات إلى  5.736في املائة ) 23"الهليوم" إلى فرنسا بنسبة 

 في املائة(. 15طن )نمو بـ 8.321أملانيا في حدود 

طن من الرافعات و السيارات و الشاحنات و اآلالت  28.364طن من العتاد و  2.628كما تم خالل نفس الفترة شحن 

 املختلفة التي تستخدم في األشغال العمومية والبناء نحو عدة دول أوروبية و إفريقية، يضيف نفس املصدر.
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طن من البطاطس  529طن من املواد الفالحية كالخضر ) 850تصدير  -وفقا لذات الحصيلة –و تم خالل العام املاض ي 

 طن من التمور( و الخيول نحو إسبانيا و فرنسا. 261الخضروات األخرى( و كذا الفواكه )طن من  51و 

طن( و الكسكس و رقائق العجين "الديول"  164من املنتجات الصناعية كالخمور ) 556كما عرفت ذات الفترة تصدير 

 طن(، يضيف املصدر. 392)

حاوية مملوءة بمختلف السلع و البضائع  28.060شحن  و عرف نشاط الحاويات خالل العام املاض ي طفرة نوعية بعد

 في املائة(. 130طن ) 71.984في املائة( بوزن إجمالي بلغ  160)

باخرة لنقل البضائع و املسافرين بتراجع قدره  563و لإلشارة عرف ميناء مستغانم التجاري خالل السنة املنصرمة رسو 

مقدر بيومين )رصيف( و مدة انتظار في عرض البحر في حدود يوم واحد  و بمعدل توقف 2017في املائة باملقارنة مع  7

 كما تمت اإلشارة إليه.
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