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 االفتتاحية

 
 )واج(«2020سيارات لم يركبها الجزائريون من قبل بداية من  4إطالق »

 :سفيان حسناوي لـ النهار« سان الجزائرني»املدير العام ملجمع 

 «ألف مركبة يتم إنتاجها سنويا تسوق بأسعار تنافسية 63أكثر من »

 من  أربعة نماذج جديدة ملركبات لم يتم تسويقها« نيسان الجزائر»سينتج مجمع 
ً
من قبل في السوق الوطنية، اعتبارا

 .السنة القادمة وبأسعار جد تنافسية

، حسبما كشف عنه املدير العام سفيان حسناوي، أمس، 2020أبوابه بداية من سنة « لجزائرنيسان ا»سيفتح مصنع 

 .«النهار»في اتصال بـ 

وتكون عبر مراحل بطاقة إنتاجية محددة  كما سيقوم بإنتاج أربعة نماذج جديدة لم يسبق وأن تم تسويقها في الجزائر،

 .ألف مركبة في السنة 63بأكثر من 

ة ألن املصنع سيركز كثيرا على املناولة املحلية ورفع الطاقة اإلنتاجي -يضيف حسناوي -ار جد تنافسية يتم تسويقها بأسع

 .من سنة إلى أخرى 

منصب شغل  800ألفا و -حسب سفيان حسناتي-مليون دوالر سيخلق  160املشروع الذي سيجسد بوالية وهران كلف 

 .بصفة مباشرة

أول عالمة يابانية مختصة في إنتاج السيارات تجسد مشروعا « نيسان»عتبر بصفة غير مباشرة. وت 600وثالثة آالف و

 .لها في الجزائر

 

 

 (أونالين لخبر ا)استغالل منجميرخصة  29مزايدة ملنح 

رخصة استغالل منجمي تخص عدة  29أعلنت الوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية عن مزايدة وطنية ودولية ملنح  

 مواقع عبر الوطن.

 .2017لعمليات منح الرخص املنجمية التي أعلنتها الوكالة منذ سنة  48ويتعلق األمر بالجلسة الـ 

والية هي تمنراست والبيض ومعسكر وسعيدة وخنشلة وإليزي وأدرار والوادي وبسكرة  15وتتواجد املواقع املنجمية بـ 

     واألغواط واملسيلة وتبسة وتيارت وبرج بوعريريج والشلف.

املعروضة للمزايدة بعدة مواد معدنية موجهة باألخص للصناعة الفوالذية واملعدنية والطالء  29لق الرخص الـ وتتع

   ومواد البناء والحص ى الدقيق ومجاالت صناعية أخرى.

 كفولفرام املوجه لفرع صناعة الحديد والصلب والفوالستونيت املوجه لصناعة البالستي -وتتمثل هذه املواد في االيتين

الغذائية( والغرانيت )أحجار الزينة والحص ى الدقيق( و الكلس )الرمل   والطالء واملعادن وامللح )الصناعات

والصلصال )املواد الحمراء( والتوف )األشغال العمومية ومواد البناء( والجبس والرمل السليس ي )االستعمال   والحص ى(

 ازلت.الصناعي( والرمل )البناء( والسيبوالن )الحص ى( والب

من طرف  2017( املتعلقة باملناجم الصغيرة واملتوسطة نظمت سنة 47يذكر أن جلسة منح الرخص السابقة )رقم 

 الوكالة.
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 2موقعا بمبلغ  58مليون دج مقابل   513موقعا منجميا بمبلغ  30ومنحت الوكالة خالل نفس السنة رخصا الستغالل 

  . 2016مليار دج سنة 

 
 الخبر أونالين()طائرة هليكوبتر إلخماد الحــرائق 15استـالم 

أعلن وزير الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أمس الثالثاء، أن مصالح الحماية املدنية 

 ر.طائرات للتعرف على املخاط 4طائرة هليكوبتر إلخماد الحرائق إضافة إلى  15ستتدعم قريبا بـ 

وأوضح بدوي، خالل إجابته على انشغاالت النواب بخصوص مشروع القانون املتعلق بالوقاية من الحرائق، أن الحماية 

سيارة  50أخرى قريبا كما تتوفر على  15طائرات هليكوبتر إلخماد الحرائق على أن يتم استالم  6املدنية تتوفر على 

"الحكومة وعن طريق وزارة السكن تعكف على  والنائية، مشيرا إلى أن  اسعاف رباعية الدفع لفائدة املناطق الصحراوية

 مخابر لتجربة مواد وعناصر البناء" ومدى تطابقها مع املعايير املعمول بها. 8انجاز 

 وأشار إلى أنه من ضمن هذه املخابر "سيخصص واحد منهم لتجربة املواد والتجهيزات مع تفاعلها ومقاومتها للحرائق"

ص املورد البشري املختص في الوقاية من الكوارث والتدخل، أكد الوزير أن مصالح الحماية املدنية تضم أما بخصو 

عددا معتبرا من املهندسين املعماريين واملدنيين ومختصين في مجاالت أخرى كاشفا باملناسبة إلى أنه "سيتم توظيف 

 عون حماية خالل شهر مارس املقبل". 2600

اية من دورات تكوينية بالجامعات ومعاهد التكوين وسيتم برمجة تكوين ألعوان الحماية في كما استفاد سلك الحم

 مجال الضبطية القضائية مع إدراج تخصصات جديدة متعلقة بأمن الحرائق بالجامعات ومعاهد التكوين املنهي.

مع املدني في اإلسعافات األولية ألف مسعف من املواطنين واملجت 120وأشار الوزير في نفس السياق إلى أنه تم "تكوين 

 وهي التجربة األولى من نوعها على الصعيد اإلفريقي".

  
 

 )واج(العديد من املبادرات امليدانية إلنجاح املشروعتيبازة ..مدينة ذكية : اطالق 

أكد الدكتور و الباحث في الطاقات املتجددة وعضو في جمعية قيادة مشروع املدن الذكية مصطفى حاتي اليوم االربعاء 

 بالجزائر انه تم اطالق العديد من املبادرات من اجل االرتقاء بوالية تيبازة الى مصف املدن الذكية .

ز تطوير التابع ملرك  بوالية تيبازة  سيد حاتي الذي يعتبر ايضا باحث في وحدة تطوير التجهيزات الشمسيةو اوضح ال

الشروع في مبادرة لتحويل مدينة تيبازة الى مدينة ذكية بالتعاون مع السلطات   تم  2017الطاقات املتجددة ،انه في سنة 

مشيرا انه تم اطالق العديد من املبادرات من اجل انجاح هذا   العمومية و باحثون و عدة مستثمرين بوالية تيبازة

 املشروع املستقبلي .

ت هامش فعاليا  محاضرة مخصصة ملشروع "تيبازة.. مدينة ذكية" تم تنشيطها على  و كان السيد حاتي يتحدث خالل

 جاري بالجزائر.فبراير ال 13الى  10لصالون الكهرباء و الطاقات املتجددة املنظم من   الطبعة الثانية

و اضاف السيد حاتي الذي يعتبر ايضا رئيس جمعية "تيبازة.. مدينة ذكية" قيد التأسيس انه تم تنظيم مؤتمرين دوليين 

و اثراء   خطوطه العريضة  و تحديد  من اجل تباحث أليات تصميم هذا املشروع 2018و   2017حول املدينة الذكية في 

الذي   فضال عن خبراء دوليين  الفاعلة كالسلطات املحلية و الباحثين و املستثمرينكل االطراف   التصورات بمشاركة

 الحدثين.  شاركوا في



 

 5 

تم انشاء لجنة من اجل تسيير املبادرات في اطار مشروع "تيبازة مدينة ذكية" ، تضم   و بفضل هاذين املؤتمرين الدوليين

ممثلين عن االدارة املحلية )مدراء الوالية و رؤساء البلديات( و ممثلين من العالم االكاديمي ) باحثين و جامعيين( و 

 فضال عن منتحبين محليين.  )مقاولين و صناعيين و فالحين(  ممثلين عن املستثمرين

 ==نحو اطالق توأمة مع مدينة ذكية ايطالية ==

مبرزا ضرورة استقطاب االموال و هذا   و اوضح السيد حاتي ان مثل هذا املشروع الكبير يتطلب ايضا تمويل ضخم

من اجل االستثمار في مشاريع مربحة و   لصناعيين و الفالحين املحلينو التجار و ا  عن طريق استقطاب املستثمرين

 مبتكرة .

 5و في هذا الصدد ذكر ذات املتحدث بمشروع مستثمر خاص في مجال النقل العمومي و الذي وضع حيز الخدمة 

ي قاطن  محافالت مكيفة مزودة بخدمات االنترنت "ويفي" و سمح تطبيق معلوماتي مطور من طرف باحث شاب بإعال 

 الحي بمواقيت مرور هاته الحافالت و موقعها.

و حسب السيد حاتي فان مشروع آخر حول جمع النفايات املنزلية في اوقات محددة تم ايضا انجازه في والية تيبازة 

ة نكبير يستهدف السكان من اجل التحسيس بهذه االنشطة املسجلة في مشروع املدي  مضيفا انه تم القيام بعمل توعوي 

 الذكية.

الطاقوية و   كأحياء رئيسية للنجاعة  نشاطات اخرى   يتضمن  لسيد حاتي ان مشروع "تيبازة مدينة ذكية"و اشار ا

تطبيقات االنترنت خاصة بالحركة املرورية و اعداد خريطة ببيانات جغرافية حول املدينة و ايضا قاعدة معطيات تضم 

ان توأمة مع مدينة ذكية ايطالية هي حاليا طور   يقول كل تفاصيل املدينة )ادارة و مستشفيات و مواقع اثرية(و تابع 

 االعداد من اجل تبادل الخبرات و التجارب في هذا املجال.

 العديد من  طلب مساعدة  و اكد الباحث ايضا ان مدينة تيبازة هي في طور االنتقال الى مدينة ذكية مضيفا انه تم

ع في اطار هذا املشرو   للنشاطات املسجلة  لتكنولوجية أو املاليةضمان الدعم و املرافقة ا  املنظمات الدولية من أجل

 املستقبلي.

و تحوز   و هي مدينة ساحلية ذات طابع فالحي و سياحي  العاصمة  كلم غرب الجزائر 60و تقع مدينة تيبازة على بعد 

ة و منظمة االمم املتحدة للتربيعلى عدة مواقع اثرية تعود للعهد الروماني و املصنفة كثرات عالمي لإلنسانية من طرف 

 العلوم و التفافة.

و ايضا مدن ذكية  2035و تضم الجزائر عدة مشاريع تتعلق باملدن الذكية منها العاصمة "الجزائر ..مدينة ذكية" افاق 

 طور االنجاز كسيدي عبد هللا )غرب الجزائر( و بوينان )البليدة(.

 

 

 بنوك /مالية/تأمينات

 تعاون وشراكة
التعاون بين الجزائر والدول اإلفريقية في مجالي الصحة و الدواء في صلب زيارة مسؤولة بمنظمة 

 )واج( الصحة العاملية للجزائر 

أفادت مديرة منظمة الصحة العاملية ملنطقة افريقيا الدكتورة ماتشيديسو مايتي ، يوم األربعاء بالجزائر العاصمة، أن 

بل التعاون بين الجزائر ودول القارة لتحسين قدرات التكفل بعالج املرض ى" و زيارتها للجزائر ستكون فرصة لبحث "س

 الشراكة في مجال الصناعة الصيدالنية.
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وأوضحت املمثلة األممية التي تزور ألول مرة الجزائر على هامش زيارتها ملخابر اإلنتاج الصيدالني ملجمع "فراتر رازرس" 

مة الصحة العاملية بالجزائر و زارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات "أنها بواد الكرمة ببئر خادم رفقة وفد من منظ

 ستبحث سبل التعاون بين الجزائر والدول اإلفريقية لتحسين قدرات التكفل بعالج املرض ى باملنطقة".

مراء" أعلنت رة السوبعد أن اشادت باإلنتاج الجزائري في مجال الصناعة الصيدالنية التي وصفتها ب"املفخرة للبالد والقا

 باملناسبة بأنها ستقوم بتقديم املعلومات الالزمة حول الصناعة الصيدالنية لبقية دول القارة لتعزيز الشراكة فيما بينها.

كما أكدت في هذا السياق بأنها "تفاجأت باملستوى الذي بلغته الصناعة الصيدالنية الجزائرية التي تعتمد على كل 

مكنت خالل فترة وجيزة من التوصل إلى توفير األدوية ملواطنيها مثمنة ما توصل اليه هذا املخبر املقاييس العاملية وت

 سنة من اإلنتاج. 25الخاص خالل 

مليون وحدة سنويا بين األنواع  80عامل وتنتج عدة اصناف من األدوية تقدر ب  1100لإلشارة فان هذا املخبر يوظف 

ختلف األمراض املزمنة وطب األطفال والنساء وينوي املشرفون على هذه املخابر توسيع هذه الجافة والحقن وتوجه مل

 األصناف مستقبال إلى األدوية املعالجة للسرطان و البيوتكنولوجيا.

وقد شرعت اليوم االربعاء ماتشيديسو مويتي في زيارة رسمية للجزائر تدوم ثالثة أيام حيث ستلتقي بعدة مسؤولين 

ات جنوب و املنتج-"تعزيز التعاون بين منظمتها و الجزائر و التغطية الصحية العاملية و التعاون جنوب لبحث سبل

 الصيدالنية".

و ستزور خالل اقامتها بالجزائر عددا من املؤسسات الصحية على غرار معهد باستور و املركز الوطني ملكافحة اإلدمان و 

 .املخبر الوطني ملراقبة املواد الصيدالنية

الواليات املتحدة -املجلس الشعبي الوطني: تنصيب املجموعة البرملانية للصداقة "الجزائر

 )واج( "األمريكية

ريكية " الواليات املتحدة االم-تم يوم االربعاء باملجلس الشعبي الوطني تنصيب املجموعة البرملانية للصداقة "الجزائر

د الحميد س ي عفيف و بحضور سفير أمريكا بالجزائر جون. ,تحت اشراف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية عب

 ب ديروشر.

باملناسبة اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية باملجلس ان هذه املجموعة البرملانية للصداقة بين البلدين 

اقة بين اواصر الصد"اضافة لبنة جديدة لصرح التعاون القائم بين الجانبين ولتعزيز البعد البرملاني أكثر بما يوطد 

 الشعبين الجزائري واالمريكي ".

وأكد السيد س ي عفيف الذي نصب هذه املجموعة نيابة عن رئيس املجلس معاذ بوشارب بأنه من "واجب البرملانيين 

باعتبارهم ممثلي الشعوب ومعبرين عن تطلعاتهم وانشغاالتهم أن يواكبوا ما تقوم به حكوماتهم على الصعيد الدبلوماس ي 

خاصة في ظل االهمية التي أصبحت تحظى بها الدبلوماسية البرملانية واملكانة الهامة املتميزة التي أصبحت تحتلها على 

 صعيد العالقات الدولية واملجموعات البرملانية للصداقة ".

 2016ي دستور كانة متميزة فوذكر في هذا االطار ب "العناية الهامة التي توليها الجزائر للدبلوماسية البرملانية حيث منحتها م

الذي جاء به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة" مبرزا "الحرص الدائم للمجلس الشعبي الوطني على مواكبة هذه 

الديناميكية االيجابية وتجسيد االصالحات على أرض الواقع بسعيه من خالل هذه املبادرات واالنشطة الدبلوماسية 

 اقة مع برملانات الدول التي تربطها مع الجزائر عالقات ودية".البرملانية ملد جسور الصد

من جهة اخرى أشاد ب "العالقات الجيدة واملتميزة التي تربط البرملان الجزائري والكونغرس االمريكي "معربا عن أمله 

ي البلدين ووضع برملانفي" تعزيز الثقة والصداقة بين الشعبين وخلق اطار متكامل للتنسيق وتعميق الحوار والتشاور بين 

 .  أسس لتعاون برملاني "
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وبعد أن نوه ايضا ب "العالقات الودية والتاريخية القائمة بين الجزائر وأمريكا, دعا السيد س ي عفيف الى "تعزيز هذه 

 -بح االعالقات في املجال االقتصادي من خالل اقامة شراكة استراتيجية متينة تحقق املنفعة للجانبين في اطار مبدأ ر 

رابح "داعيا الى "رفع االستثمارات االمريكية املباشرة وتشجيع اقامة قاعدة صلبة لشراكة صناعية اقتصادية قوية بينهما 

 في كل القطاعات خاصة في مجالي الصناعة والفالحة ".

بنة اخرى تعد "ل من جهته أكد رئيس لجنة الصداقة البرملانية بين البلدين عبد الكريم منهي أن تنصيب هذه املجموعة

تضاف لصرح العالقات الودية القائمة بين البلدين والتي تمتد عبر قرون من التعاون والتضامن "مذكرا بدور هذه 

 املجموعة في "دعم التبادل والتواصل والتقارب بين الهيئتين التشريعيتين في البلدين ".

الواليات املتحدة" التي تسودها كما قال "االحترام املتبادل كما أشاد املتحدث ب "مستوى العالقات القائمة بين الجزائر و 

أكبر بين   "داعيا الى "تثمينها وتعزيزها في عدة مجاالت اقتصادية وتجارية وبرملانية ".معربا عن امله في تحقيق شراكة

فرص  لنمو وجذبالجانبين في املجال االقتصادي في ظل التحديات التي تعرفها الجزائر لتنويع االقتصاد وتعزيز ا

 االستثمارات االجنبية ".

وأكد في هذا االطار ب "الدور الهام املنوط بهذه املجوعة لتعزيز وتقوية جسور التعاون وخلق فضاءات عديدة متنوعة 

 للتواصل والحوار و تبادل الخبرات بين برملاني البلدين ورجال االعمال والخبراء " .

ية فقد أشاد من جانبه ب "مستوى التعاون الجيد القائم بين الكونغرس االمريكي أما سفير الواليات املتحدة االمريك

الى "تعزيز هذا التعاون في املستقبل في مختلف املجاالت السيما في املجالين االقتصادي   والبرملان الجزائري ,داعيا

 والتجاري خارج اطار املحروقات " .

 

 

 

  تجارة
 )واج(2022مليون طن من البضائع سنويا عبر السكك الحديدية في آفاق  17برنامج لنقل 

مليون  17أكد وزير األشغال العمومية و النقل عبد الغني زعالن يوم الثالثاء ببرج بوعريريج أنه تم تسطير برنامج لنقل 

 .2022طن من البضائع سنويا عبر السكك الحديدية في آفاق 

معاينته للقاعدة اللوجيستيكية للميناء الجاف ببلدية تكستار التابعة مليناء بجاية و ذلك في إطار  و أوضح الوزير خالل

زيارة عمل و تفقد قام بها إلى الوالية أن الحكومة تطمح إلعادة االعتبار للنقل عبر السكك الحديدية معتبرا هذه القاعدة 

وجود خط للسكك الحديدية و كذا قربها من الطريق السيار  "نموذجا" يقتدي به كونها متعددة أنماط النقل من خالل

 غرب.-شرق 

باملائة من حركة ميناء بجاية تتم عبر الواليات املجاورة لبرج بوعريريج على غرار  60و أضاف السيد زعالن بأن أكثر من 

ن أن التي بدونها ال يمكبحق تطور القواعد اللوجيتسكية عبر الوطن و  -حسبه -سطيف و املسيلة و البويرة، ما يجسد 

 التكلم على تصدير أو استيراد.

أخرى في طور اإلنجاز"، مرجعا  10قاعدة لوجيستيكية منجزة عبر الوطن و  20و قال الوزير في هذا السياق: "لدينا 

مر أل الفضل في ذلك إلى برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الرامي إلى تشجيع التصدير خارج املحروقات ا

للمتعامل االقتصادي بأن يقوم بكل العمليات الجمركية و اإلجراءات اإلدارية و الشحن  -كما أضاف–الذي سيسمح 
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بعين املكان سواء فيما يتعلق بالتصدير أو االستيراد و ذلك في وقت قصير و منه ربح كبير في التكلفة التي ستعود أيضا 

 بالفائدة على املستهلك.

لخدمة للمحطة البرية لنقل املسافرين فئة "أ" بعاصمة الوالية كشف السيد زعالن أنه خالل و خالل وضعه حيز ا

محطة  74محطة برية لنقل املسافرين من الحجم الكبير عبر الوطن منها  81العقدين املاضيين تم تسجيل مشاريع 

ظيم بشرق البالد و التي ستساهم في تنمن بين أكبر املحطات  -كما قال–منجزة على غرار محطة برج بوعريريج والتي تعد 

 حركة النقل و القضاء على الفوض ى و تحسين الخدمة للمسافرين.

و أقر الوزير بالنقص املسجل في السنوات املاضية في جانب الصيانة و العناية باإلنجازات خاصة منها محطات نقل 

املسافرين مؤكدا أن "األولوية ستكون في املستقبل للعناية بهذا الجانب من أجل املحافظة على ديمومة الخدمة و 

 سواء بهذه املنشآت". الصيانة على حد

الرابط بين برج الغدير  103و قد عاين وزير األشغال العمومية و النقل خالل هذه الزيارة أشغال إنجاز الطريق الوطني 

أعطى تعليمات   كلم حيث 10و أوالد سيدي منصور و املعاضيد على الحدود اإلدارية مع والية املسيلة على مسافة 

كونه سيسمح بفك العزلة على القرى و املداشر عبر املنطقة الجنوبية للوالية كما يعد محورا تقض ي باإلسراع في إنجازه 

 هاما من شأنه أن يقلص املسافة بين واليتي املسيلة و برج بو عريريج.

ريج الرابط بين برج الغدير وبلدية برج بوعري 42كما أعطى تعليمات ببرمجة إنجاز مشاريع ازدواجية الطريق الوالئي رقم 

 كلم كونه يعرف حركة مرور كثيفة مشيرا إلى إنجازه على مراحل وفقا لألولويات كما قال. 50على مسافة 

و كشف السيد زعالن أيضا عن االنطالق في الدراسات لعدد من الطرقات "الهامة" عبر الوالية على غرار الطريق االجتنابي 

و الطريق السيار  5ستوى الوطني و نقطة التقاء للطريق الوطني رقم لبلدية الياشير التي يعد من املحاور الهامة على امل

 و يعرف حركة مرورية كثيفة باإلضافة إلى الطريق االجتنابي لبلدية العناصر )جنوب شرق برج بوعريريج(.

صمة بوسط عا 42و الطريق الوالئي رقم  5كما قام الوزير بتدشين نفق مروري مزدوج عند مفترق الطرق الوطني رقم 

الوالية و كذا مركز التكوين للحصول على شهادة الكفاءة املهنية لسائقي مركبات نقل األشخاص و البضائع و عاين 

 غرب بعاصمة الوالية.-أشغال إنجاز تجهيزات استغالل الطريق السيار شرق 
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