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 االفتتاحية

 
 الوطنية( اإلذاعة)مؤسسة تشرف على تسييرها العنصر النسوي  400 : نصيرة حداد لإلذاعة

آالف مؤسسة اقتصادية منضوية تحت لواء املنتدى  7أكدت نائب رئيس منتدى رؤوساء املؤسسات نصيرة حداد أن 

  2014عام  20هن الـ امراءة، فيما لم يتجاوز عدد 400مشيرة إلى ارتفاع مؤشر العنصر النسوي في تسيير املؤسسة إلى 

سسات منتدى رؤوساء املؤ  وقالت نصيرة حداد خالل استضافتها هذا األربعاء في برنامج "ضيف الصباح" للقناة األولى إن 

يسعى لدخول مرحلة جديدة تفرضها تحديات الساحة االقتصادية رافعا رهان التنمية املحلية وتحسين مناخ األعمال 

إنجاز مدارس عليا في املانجمنت وتجسيد برامج مع االتحاد األوروبي وقطاعات  لى ،كما يتطلع حسب املتحدثة إ

 لتثمين الكفاءات . وزارية 

البيروقراطية و بعض الذهنيات التي الزالت تعطل تطبيق السياسات الرشيدة  وشددت ممثلة األفسيو على محاربة 

على املستوى املحلي وهي عوامل تكبح عجلة نمو القطاع لرئيس الجمهورية في مجال االستثمار إلى جانب نقص التخطيط 

االقتصادي واقترحت نصيرة حداد في هذا اإلطار تحرير املبادرات على كل املستويات و توسيع صالحيات الوالة و تكريس 

 ال مركزية القرار بما يخدم التنمية املحلية .

 

 
 )واج( بدبي 2019جالب يزور جناح الجزائر في معرض الخليج للتغذية 

"  2019قام وزير التجارة سعيد جالب يوم الثالثاء بزيارة الى الجناح الجزائري بمعرض الخليج لألغذية " غولف فود 

فبراير الجاري تفقد خاللها مختلف املنتجات الجزائرية التي  21الى  17الذي يحتضنه مركز التجارة العالمي بدبي من 

 جنسية. 100استقطبت أعداد هائلة من الزوار من أكثر من 

متر مربع عند جناح الشركات املتخصصة  530واستهل السيد الوزير زيارته الى الجناح الجزائري الذي يتربع على مساحة 

روحات مسؤوليها عن مختلف املنتجات املعروضة و أصداء الزوار بخصوصها في صناعة العجائن حيث استمع الى ش

سيما وأن معظم الشركات الجزائرية العارضة نظمت جلسات للتذوق استقطبت إعداد غفيرة من مختلف الجاليات 

 املقيمة بدبي و اإلمارات األخرى و كذا الزوار الذين جاءوا خصيصا لزيارة املعرض من القارات الخمس.

السيد حسن عطية و وفد هام من إطارات   قد انتقل الوزير الذي كان مرفقا بسفير الجزائر باإلمارات العربية املتحدةو 

 8و مشتقات الحليب و عددهم نحو   الوزارة و هيئات التجارة الخارجية الى جناح الشركات املتخصصة في انتاج األلبان

 50في افريقيا و أمريكا الشمالية حيث تعرض جميعها قرابة نحو  متعاملين يصدرون منتجاتهم إلى عشرات األسواق

صنفا من املنتجات ) االجبان بمختلف أنواعه والحليب املعقم و الياوورت و القشدة ..( استقطبت كبريات شركات 

 التوزيع الواسع الناشطة أساسا في أسواق جنوب شرق آسيا و الشرق األوسط.

داد فقد اجتذب بدوره أع  ضرة بقوة في فعاليات هذه الطبعة على غرار الطبعة املاضيةأما جناح شركات املصبرات الحا

كبيرة من الزوار و املهنيين خاصة من الشرق األوسط و أوروبا حيث كللت اللقاءات واملفاوضات التي باشرها املصدرون 

ذي ستنظمه الوزارة غدا األربعاء عقود تجارية و ينتظر أن يتم توقيع أخرى خالل الحفل ال 8الجزائريون بتوقيع 

 بالتنسيق مع سفارة الجزائر باإلمارات على شرف العارضين الجزائريين و شراكاءهم املحتملين.
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وقد استمع الوزير مليا الى مقترحات املتعاملين الجزائريين و التي تتلخص أساسا في ضرورة توفير الدعم اللوجيستي 

 الحلقة األساسية األولى في مجال التصدير.

و   فتح املجال أمام القطاع الخاص لالستثمار في النقل البحري و الجوي للبضائع  كما ثمن املتعملون الجزائريين قرار

مسعى من شأنه الرفع من حجم التصدير و الذي كسب حتى اآلن معركة النوعية لكنه ما يزال دون الطموحات على هو 

 مستوى الكمية.

من جانبه لم يفوت الوزير فرصة هذا املعرض و تواجده جنبا الى جنب مع املتعاملين االقتصاديين منذ األحد املاض ي 

 الجديدة للقطاع التي ترمي الى تنويع مصادر الدخل خارج قطاع املحروقات. لتشجيعهم للعمل أكثر لتكريس االستراتيجية

مليار دوالر رقم مرتفع مقارنة بالسنوات  2ر8وذكر الوزير أن الصادرات الجزائرية خارج املحروقات بلغت العام املاض ي 

نجمي و الفالحي و الصناعي و امل املاضية لكن يبقى دون اإلمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها الجزائر خصوصا في املجال

 السياحي.

 

 

 

 )واج( بدبي 2019املنتجات الجزائرية تسجل "نقاطا إضافية" في معرض الخليج لألغذية 

منذ االحد املاض ي اقباال كبيرا من طرف الزوار الذين ابدوا  2019يستقطب الجناح الجزائري في معرض الخليج لألغذية 

 و نماذج التغليف و تنافسية أسعاره في االسواق الدولية.اعجابهم بنوعية املنتوج 

و قد أجمع العارضون الذين تحدث اليهم )وأج( خالل جولة قادتنا عبر مختلف أجنحة الشركات الجزائرية املشاركة في 

 مناملعرض على أن املنتوج الجزائري قد سجل خالل هذه الطبعة "نقاطا اضافية " مقارنة بالطبعة املاضية سواء 

حيث تنوع العرض أو حجم العقود املبرمة مع وكالء توزيع عامليين ينشطون على مستوى أسواق الخليج العربي و الشرق 

 األوسط.

ن ان العجائو في الجناح املخصص للصناعات الغذائية قال مدير الصادرات في مجمع ميتيجي املتخصص في صناعة 

ينتظر ان تكلل بعقود   هذه املشاركة سمحت بربط عالقات عمل و تسجيل طلبات من طرف عشرات الشركات املوزعة

منتوجا لقيت جميعها استحسان  30في الفترة القريبة الالحقة، مؤكدا ان الشركة تشارك بتشكيلة مكونة من حوالي 

 ول.الزوار و حتى املتعاملين املهنيين من مختلف الد

من جانبه أوضح السيد رشيد بوزيان املدير العام لشركة "الصباح" املتخصصة في انتاج الزيتون و زيت الزيتون منذ 

 14سنة و التي تشارك للمرة الثانية في هذا املعرض أن املؤسسة تمكنت خالل اليومين املاضيين فقط من توقيع  40

مع وكالء مبيعات في السعودية و عقود مع العراق و الهند و سنغافورة  6منها مع موزعين في امارة دبي و  4عقد تصدير ،

 و ايران عقد تصدير واحد لكل منها.

أما شركة "جربيو" التابعة ملجمع بن حمادي للصناعات الغذائية فقد اوضح املناجير املكلف بالتسويق السيد ابراهيم 

ميد و قد استقبل منتجا من مختلف انواع العجائن و الس 20خبابة أن الشركة تسجل حضورها في هذه الطبعة بـ 

 متعامال اجنبيا منذ االحد املاض ي ملفاوضة صفقات تجارية مع الشركة و قد بلغت مراحل متقدمة. 50  جناحها ازيد من

شركة اعمر بن اعمر للعجائن و املصبرات كانت هي األخرى في املوعد و يشهد جناحها اقباال مكثفا لتذوق مختلق انواع 

حسب تصريحات مهنيين خليجيين موزعين ملنتجات اعمر بن –-ع العجائن التي نافست و االطالع على انوا  الكسكس ي

 منتجات اعرق الشركات االوروبية املصنعة للعجائن. -اعمر
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و قالت مناجير املبيعات في الشركة السيدة حمدي نجمة أن الشركة ستوقع مباشرة بعد اختتام املعرض العديد من 

شرق أوسطية و اسيوية مؤكدة ان الطلبيات مسجلة و تنتظر فقط اتمام بعض  عقود التصدير الى عدد من الدول 

 االجراءات االدارية.

أن   من جانبه اعتبر مدير التسويق في شركة "افري" للمياه املعدنية و الغازية و املشروبات الغازية السيد محفوظ ثابت

منذ عدة سنوات و قد سجلت الشركة   الذي دخلتهحجم الصادرات في امارة دبي السوق   الشركة تعمل حاليا على رفع

 اصداء جد ايجابية عن املنتجات في هذا السوق الواعد و ذي الطلب االستهالكي القوي.

و قال السيد ثابت أن الشركة تخطط لدخول أسواق الشرق االوسط مثل لبنان و العراق و دول عربية و خليجية اخرى 

 منها ينتظر ان تكلل املحادثات بابرام عقود تصديرية قريبا.حيث استقبلت العديد من املتعاملين 

وفي جناح شركة "سوسيمي" للعجائن و الكسكس ي و السميد اوضح السيد ناتسيكي ياسين املناجير العام للشركة أن 

في "السمسرة التجارية" و هذا   متخصصة  شركته دخلت في محادثات مع شركات املفاوضات و هي عبارة عن تكتالت

 لنوع من املؤسسات تنشط عبر العام باسره .ا

ان هذا النوع من الشركات مهم جدا في مجال التجارة الخارجية مؤكدا ان الصناعي املنتج و وصف السيد ناتسيكي 

بجب ان يربط عالقات مع مثل هذه الشركات التي تتكفل بايجاد اسواق له كونها شركات قوية تمارس الضغط و االقناع 

 و التحفيز خصوصا في األسواق االوربية و االسيوية.

اث هذا النوع من الشركات بالجزائر النها كفيلة بايجاد حصص سوقية كبيرة للمنتجين و دعا املتحدث الى استحد

 الوطنيين في االسواق الخارجية.

من جهته قال السيد عبو رشيد ممثل شركة نقاوس في اوروبا املتخصصة في تصنيع املشروبات و العصائر و التي تشارك 

شركة بصدد متابعة اتصاالت عديدة مع متعاملين من السعودية و للمرة الخامسة على التوالي في هذا املعرض ان ال

 قطر و سلطة عمان و افريقيا و مصر و تونس و ليبيا كانوا محل زيارات متتالية الى جناح الشركة في املعرض.

 صنفا من املنتجات لقيت جميعها استحسان الزوار. 20  و تعرض شركة حوالي

كما استقطب جناح شركة مصبرات اللحوم "بالط " عدد هاما من الزوار من مختلف الجنسيات لتذوق املنتجات و قد 

استعدادهم للتعامل مع املجمع من اجل صفقات تصدير   لقيت اعجابا كبيرا سيما من املهنيين األوربيين الذين ابدوا

 محتملة.

 سنوات. 10  ان مجمع بالط يصدر منتجاته الى العديد من الدول االوروبية و العربية منذ اكثر من و معلوم

 صاحبة العالمة التجارية " الراعي" التي سجلت  نفس االعجاب تلقته شركة "ترافرس" لصناعة االلبان و مقرها بالبليدة

 حضورها بتشكيلة متنوعة من منتجات مشتقات الحليب.

افراد الجالية الجزائرية املقيمين بدبي حاضرين بقوة في املعرض حيث تمركزوا بشكل ملحوظ في الجناح بدورهم كان 

 الجزائري الى جانب الجاليات العربية االخرى و كلها ابدت اعجابا باملنتجات الجزائرية.
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 :"عبد الرؤوف خالف املدير العام لصندوق ضمان القروض لـ "الشروق

  باملائة من املؤسسات التي رافقناها نجحت 95وية في الجزائر ضعيف.. وإنشاء املؤسسات النس

 

 وقعتم مؤخرا اتفاقية مع جمعية النساء الجزائريات رئيسات املؤسسات.. ما هو مضمونها وهدفها؟

النساء املقاوالت، فكما تعلمون فإن صندوق ضمان القروض للمؤسسات  أمضينا مؤخرا اتفاقية تعاون مع جمعية

على القروض البنكية،  هامة تعطل االستثمار، وهي إشكالية الحصول ، يجيب على إشكالية FGAR واملتوسطة الصغيرة

فإن البنك يطلب منها ضمانات عينية وفي غالب األحيان  فحينما تتقدم صاحبة املشروع إلى البنك للحصول على قرض

دخل نت ضمانات عينية تقدمها له وهنا يأتي دور الصندوق ليجيب على هذا اإلشكال، نحن صاحبة املشروع ليس لها

األخير يتطلب ضمانا، وما على صاحبة  ألي مشروع فيه مساهمة مالية لصاحبة املشروع ويحوز قرضا بنكيا. هذا

ملفها الذي يجب أن يستوفي مجموعة من الشروط وهي بسيطة على غرار خلق  املشروع إال التقدم إلى الصندوق وتقدم

أيام على أقص ى  5رس امللف في ظرف قياس ي، نحو مضافة، خلق مناصب شغل وخلق الثروة بعدها نحن ند قيمة

البنك وتقول له صحيح أنا ليست لدي ضمانات  تقدير، ثم نمنحها شهادة ضمان وبفضل هذه الشهادة تتقدم إلى

 مالي، وهو ضمان الدولة الجزائرية، وبفضل هذا الضمان يمكن لصاحبة املشروع أن عينية، ولكن باملقابل لدي ضمان

 .ض البنكي وتحقق مشروعهاتتحصل على القر 

 ما هو عدد املشاريع التي رافقها صندوق ضمان القروض؟

 7مليار دينار، وبتغطية بنكية في حدود  11نسوية بقيمة إجمالية تجاوزت  مؤسسة 120إلى حد اآلن رافقنا أكثر من 

 2122ه املشاريع النسوية بخلق سمحت هذ ماليير دينار، حيث 3ماليير دينار، كان الصندوق ضامنا ماليا لها بأكثر من 

 املائة من عدد املؤسسات التي رافقناها، في الحقيقة هو عدد قليل مقارنة بدول  من 5منصب عمل، وهو ما يمثل نسبة 

من بذل مجهود أكثر حتى يتمكن أكبر عدد  من املائة، ولذلك البد 15من املائة، وفي أوروبا  30الجوار، حيث وصل إلى 

ذلك ب الصورة النمطية التي لصقت باملرأة، وهي أن املرأة ال تستثمر، وحينما تقوم ستثمار وتخرج منمن النساء من اال 

غذائية من النساء تستثمر في الصناعات ال فهي ال تستثمر إال في الجانب املتعلق بالنشاط النسوي فقط، هناك الكثير 

لنصائح ا ا، ونقدم لهن تسهيالت ونرافقهن ونقدم لهننحفزها أكثر على خلق مؤسسته والصناعة الدوائية، نحن هنا لكي

باملائة من املؤسسات التي رافقناها  95العلم أن  الالزمة، ونوجههن نحو البنوك التي تربطها اتفاقيات مع الصندوق، مع

 .نجحت

 وفي حال فشل املشروع االستثماري، كيف يتدخل الصندوق؟

قيمة الضمان الذي قدمه البنك، وإذا سألتني ماذا سيربح الصندوق؟  في حال فشل املشروع، فإن الصندوق يعوض

الثروة، والدولة وضعت  باملائة من املشاريع نجحت وخلقت قيمة مضافة ووفرت مناصب شغل وخلقت 95 أقول لك إن

 .نصل إلى املستويات العاملية في خلق املؤسسات هذه اآللية ملساعدة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة لكي
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 )واج( سوناطراك: ربط تجريبي بالغاز ملصنع معالجة الغاز ملشروع توات بأدرار 

ي بالغاز ملصنع معالجة الغاز ملشروع توات )والية ادرار( تمهيدا لدخوله حيز الخدمة قريبا بعد استكمال تم الربط التجريب

 تجارب االستغالل, حسب ما اعلن يوم االربعاء مجمع سوناطراك.

 1.800/السنة( و  3مليار متر 4ر5/اليوم من الغاز املوجه للبيع اي ما يقدر )3مليون متر 12ر8و ينتج هذا املصنع 

 برميل/اليوم من املكثفات الثابتة , حسب ما اوضح بيان املجمع البترولي الغازي الوطني.

 بمحيط متواجد بمدينة توات التابعة اداريا الى والية ادرار. 353آ و 352و يقع مشروع توات الغازي على كتلتي 

بئرا منتج للغاز و تشييد معمل ملعالجة الغاز  18فيما يتعلق بمخطط تطوير هذا املشروع ، يتمثل في القيام بحفر و 

 /اليوم. 3مليون م 14ر3بقدرة معالجة تقدر ب

 وكذا طرقات وشريط هبوط و كذا قاعدة للعيش و مخيم امني.  و يتعلق االمر ايضا بإنجاز شبكة جمع و شحن و توزيع

 كلم. 48/تي ار س ي للنقل عبر انابيب تمتد على 5صيل الغاز املنتج الى خط انابيب جي ارو يتم تو 

 باملائة. 65باملائة وشريكها البريطاني نبتون إنيرجي بنسبة  35و تم تطوير حقل توات من طرف مجمع سوناطراك بنسبة 

بإطالق  توازي على تطوير اكثر فاكثر قطاع الغاز و يذكر ان الجزائر التي تكثف استثماراتها في القطاع البترولي, تعمل بال

( و التي تهدف الى رفع االنتاج و تطوير 2030عدة مشاريع جديدة في اطار االستراتيجية الجديدة ملجمع سوناطراك )

 الصناعة التحويلية.

عة انتاج قدرت بس 2018و من بين هذه الحقول الغازية يتعلق االمر بحقل تيممون الذي دخل حيز الخدمة شهر مارس 

سيبسأ، والحقل الغازي الواقع -توتال-بئر في اطار شراكة سوناطراك  37من الغاز/سنة انطالقا من  3مليار م 1ر8ب 

و الذي تم تطويره من طرف سوناطراك و شركائها االوربيين  2017بشمال رقان , الذي دخل بدوره حيز الخدمة في 

 .3مليار م 4ر5على املدى القريب انتاج سنوي يقدر ب ايديسون و لبلوغ  -دتش اردوال  -ريبسول 

 

 
 مسؤول البرمجيات بالعمالق "ياهو" الجزائري مراد بوعاش للنصر:

(أطمح لتأسيس شركة معلوماتية لحل مشاكل املستشفيات الجزائرية )النصر  ) 

 
ينية، استطاع الدكتور مراد بعزيمة صلبة لم تكسرها منافسة شرسة من خريجي أرقى الجامعات األمريكية و الص

بوعاش، ابن مدينة شرشال بالجزائر، أن يفتك منصب مسؤول الجودة للبرمجيات واألجهزة بشركة "ياهو" العاملية، 

بعد قصة نجاح يرويها ألول مرة خريج جامعة بومرداس الحاصل على شهادة دكتوراه في بنية املعالج اآللي بفرنسا، كما 

في ظل التدفق الهائل للمعلومات، إضافة ألمور أخرى تطالعونها في هذا ” الويب“ظرته ألمن يكشف عن مشاريعه و عن ن

 الحوار الذي خص به النصر.

یطمح إلیه كل شاب عربي و ، و هو منصب هام ”یاهو“أنت حالیا مسؤول الجودة للبرمجیات واألجهزة بشركة • 

 جزائري، فهل لك أن تّعرف القراء من هو مراد بوعاش؟

بمدینة شرشال الساحلیة، تربیت وترعرعت بهذه املدینة الجمیلة املشبعة بالثقافة, التراث و  1981من موالید سنة 

لي، ألنه بكل بساطة، كانت و اخترت تخصص اإلعالم اآل 1998التاریخ العریق، أین تحصلت على شهادة البكالوریا في 

مرة،  100الذي قرأته أكثر من ” الكمبیوتر»أول جائزة حصلت عليها في السنة األولى أساس ي، عبارة عن كتیب عنوانه 
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 فبقي الحلم يراودني حتى دخولي الجامعة، فلم أتردد في اختیار عالم الكمبیوتر.

 بكندا” بالك بيري “اشتغلت في مخابر 

تي في تخصص اإلعالم اآللي بجامعة بومرداس أین تحصلت على شهادة مهندس دولة في اإلعالم تابعت بعد ذلك دراس

اآللي، ثم قررت الذهاب ملتابعة دراستي وبدایة البحث العلمي في فرنسا باملخبر العلمي لبنیة املعالج اآللي بمونبولییه و 

 جامعة باربینیان جنوب فرنسا. 

، و في إطار بحوث الدكتوراه قمت بإعطاء محاضرات في 2010املعالج اآللي سنة  تحصلت على شهادة دكتوراه في بنیة

أوروبا ثم أمریكا أین حط القدر بي ألكمل بحوثي العلمیة في جامعة إلینوا قرب شیكاغو في الوالیات املتحدة األمریكیة. 

أشهر في  6لو في كندا این اشتغلت ملدة عملت أيضا في مخبر بنیة املعالج اآللي ملدة سنين و ذهبت بعد ذلك لجامعة واتر 

الكندیة للهواتف النقالة، عقب ذلك قررت العودة الى « ریم»لشركة « بالك بيري »مخبر البرمجیات املدمجة لهاتف 

الذي كان حلما بالنسبة لي منذ أیام الجامعة في الجزائر، حيث أصبحت أعمل « سیلیكون فالي»أمریكا و بالخصوص إلى 

، أين أشغل حاليا منصب مسؤول الجودة للبرمجیات واألجهزة املوجودة في مختلف مراكز «یاهو»النترنت لصالح شركة ا

  •البیانات.

 ؟”ياهو»كیف وصلت إلى منصبك الحالي بشركة عاملية رائدة كـ  

 

 ي املكان و ال یوجد أي سر غير العمل الجاد واملثابرة، و من املمكن أن يكون للحظ أثر، حیث تأتي الفرصة و أنت ف 

الوقت املناسبين.. ملا كنت أتحصل على الشهادات في میدان املعلوماتیة لم أكترث كثيرا للمال أو املنصب، ولكن كنت 

أبحث عن أقص ى شهادة علمیة و تكوین جید قبل كل ش يء، و بعد ذلك حتما سأحصل على فرصة منصب الشغل 

 الذي أحلم به، و ال یزال الحلم یراودني.

 ذا الحلم؟ما هو ه• 

الحلم هو وقودي من أجل الوصول الى أبعد نقطة، و ما أراه كحلم قريب املدى هو بالطبع مؤسسة معلوماتية لحل 

مشاكل املستشفيات خصوصا في الجزائر، و كذلك إنشاء مؤسسة تربوية و تعليمية غير ربحية لتعليم 

 لويات.لألطفال و األطفال املعاقين و التي أراها من األو  البرمجيات 

لقد أسست شركة صغيرة اسمها أذواق  أخطط إلنشاء شركة لتعليم البرمجيات لألطفال

و التي تعتبر منصة للجزائريات املاكثات في البيت في أمريكا، و اللواتي لهن موهبة  thetasteofalgeria.com  الجزائر

ي املال من جهة و التعريف بالتقاليد الجزائرية فوبيعها عبر املنصة، و ذلك لربح  صناعة الحلويات الجزائرية التقليدية 

 أمريكا من جهة اخرى. 

 ؟«غوغل»أو « فايسبوك»أو « ياهو»هل يمكن أن نراك في املستقبل مؤسس شركة معلوماتية ضخمة مثل • 

وية ألولما أريده هو إبداع حلول عبر مؤسستي، و ا«. فايسبوك»أو « غوغل»شركة مماثلة لـ  ال أظن أني سأقوم بتأسيس 

 لبلدي الجزائر الذي هو بحاجة الى العديد من الحلول عبر البرمجيات و اإلعالم اآللي بصفة عامة.

هل ترى أن البرامج املعتمدة في تخصصات االعالم اآللي واملعلوماتیة بالجزائر، تضاهي ما هو موجود في البلدان   •

 ركات الناشئة؟املتطورة، و هل هي مشجعة على البحث العلمي و تأسیس الش

تكویني األساس ي جزائري و أنا أفتخر باملدرسة الجزائریة و التعلیم الجزائري بشكل عام.. ال یوجد الكثير من الدول التي 

يتوفر بها التعلیم مجانا، و لقد عملت على أن أستغل فرصة التعلیم املجاني واملرافق التعلیمیة في الجزائر ألكّون نفس ي 

 و أتفوق. 
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 عد الحصول على هذه الخبرة یجب تجدید املناهج في كل املیادین وخاصة اإلعالم اآللي و هو األمر الذي یحدث بالطبع ب

عن  و تكلمنا« یاهو»في الجامعات األمریكیة، أین التقیت برئیسة جامعة الینوا بشيكاغو بعد عامين من الخبرة في 

معة و التي ستساعد الجامعات على تحضير الطالب للعمل التكنولوجیات واملواد التعلیمیة الواجب إدراجها في الجا

 بشكل مباشر في املؤسسات الكبرى.

 هل واجهتك عقبات في مشوارك املنهي؟•  

علم في الجامعة  بالطبع صادفتني عقبات و هذا أمر عادي سواء في العمل أو الدراسة، حيث اعتبرها اآلن خبرة ولم
ُ
، ال ت

ات أمام عالم مليء باملنافسة الشرسة، من خالل عدد املتخرجين من الجامعات فمعظمها مشاكل تتعلق بفرض الذ

 األمریكیة الفخمة و املنافسة الشرسة من الجامعات الصینیة والهندیة املعروفة في میدان البرمجة.

 لهذه األسباب أنشأت قناة "مباشر سیلیكون فالي"

 شرسة؟كیف استطعت تجاوز العقبات وسط كل هذه املنافسة ال  •

كنت أتعلم من كل صدیق في العمل و أرى دائما النقائص في تكویني و أستغل كل الفرص لفرض وجودي و هذا هو طبع 

 الجزائري املثابر.. عائلتي أيضا كان لها العامل األساس ي في التشجیع و املض ي قدما.

ب من تخاط” یوتیوب“قناة على  لم تكتف بالنجاح الذي حققته على الصعید املنهي، بل قررت نقل خبرتك عبر   •

  خاللها الشباب الجزائري، ملاذا هذه القناة؟

كنت دائما أعمل على ربط الجزائریين في أمریكا و أهتم بنشر الثقافة ”« moubachir silicon valleyقبل خلق قناة 

عیة الجزائریة األمریكیة تقلدت منصب رئیس الجم 2018و  2016الجزائریة في أوساط املؤسسة األمریكیة، و بين سنتي 

لشمال كالیفورنیا و التي تهتم بانشغاالت الجزائریين املتواجدين بهذه املنطقة و أمریكا عموما، و قبل ذلك كنت متطوعا 

وجت كأحسن جمعیة جزائریة في الواليات املتحدة األمريكية من طرف القنصلیة الجزائریة  2012في الجمعیة منذ 
ُ
و قد ت

 .2018في نیویورك في 

، أین قمت بإنشاء أول صفحة 2011كما كان اهتمامي منصبا على تأسيس شبكة للجزائریين بأمریكا منذ سنة 

مباشر سیلیكون »أطلقت عليها تسمية « یوتیوب»، ألقرر بعدها فتح قناة على  ACUSخاصة بهم و اسمها« فايسبوك»

ل النجاح في ظل كل یحدث من تقدم و تطور في تكنولوجیات ، لتحفيز الشباب الجزائري على العمل و املثابرة من أج«فالي

)نهر فالي( وكذلك استضافة أصحاب التخصص و املعرفة في میادین عدیدة « سیلیكون فالي»املعلوماتیة داخل 

ئریات اكااللكترونیات و البیوتكنولوجیا و أمن الويب. القناة تهتم كذلك بتدعیم املرأة الجزائریة املثابرة و تنشر خبرة جز 

 يعملن في أرقى املؤسسات العاملیة و الكل مدعو لالشتراك فيها. 

التي أصبحت عنوانا للطفرة الرقمیة بالنظر ملا تضمه من شركات عمالقة مثل ” سیلیكون فالي»بالحديث عن   •

در أحدث التك”یاهو”و” غوغل«و” آبل“ ّ
ص 

ُ
نولوجیات إلى ، أخبرنا عن أجواء العمل و الحیاة في منطقة شهيرة كهذه ت

 العالم؟

بیئة خصبة بكل املقاییس، حیث تقع جنوب واحدة من أكبر املدن األمریكیة وهي سان فرانسیسكو في « سیلیكون فالي»

والیة كالیفورنیا، كما تتمتع بمناخ یشبه كثيرا مناخ البحر األبیض املتوسط. هي أيضا منطقة ممتلئة باملؤسسات الكبرى 

مؤسسة، إذ من السهل هنا خلق شركة برمجیات أو صناعة أجهزة، ألن كل الظروف  1000و الناشئة، بما یعادل 

 مالئمة. 

تشبه العمل في مصنع كبير وسط منافسة على مستوى عالمي، فهي من بين املناطق املكتظة « سیلیكون فالي»الحیاة في 
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كأي عاصمة عاملیة كبرى، في انتظار أن في العالم من حیث عدد السكان والعمال، إذ أن حركة املرور مشكل مسجل بها 

 قضية املستخدم« الويب»أمن تتحول إلى مدینة ذكیة.

 على عدد كبير من العرب و ماذا عن الجزائریين العاملين بها، هل أنت الوحید؟« یاهو»هل تعتمد شركة • 

، حتى ال أقول أنني الوحید، فإلى غاية اآلن لم أجدهم، حیث بحثت عنهم «اهوی»ال أظن أن هناك جزائریين كثر في 

و االلكتروني لغز « مكتوب»موقع « یاهو»ألتواصل معهم من الیوم األول، باملقابل یوجد الكثير من العرب، إذ اشترت 

 ة.على الخصوص، بالشركمحركات البحث العربیة في السابق، ما نتج عنه التحاق العدید من األردنیين و املصریين 

ر الحديث عن اختراق بیانات مستخدمي اإلنترنت عبر العالم، ضمن ما أصبح یطلق عليه   •
ُ
فضائح انتهاك »كث

 ، فهل ترى أن تكنولوجيا االتصاالت ال تزال في حاجة إلى تنظیم أكبر رغم ما بلغته من تطور؟ «الخصوصیة

و عدد املختَرقين یعطي فكرة عن عدد املستعملين في العالم، لكن أمن  البرمجة واملعلوماتیة معرضة دائما لالختراق،

« یاهو»اشهر، و  3هو قضیة املستعمل قبل كل شيئ، إذ یجب علیه تغیير كلمة السر و تعقیدها على األقل، كل « الويب»

و ختراق الذي هكغيرها من شركات االنترنت الكبرى، تخصص جهودا لوضع برمجیات و أجهزة تحمي املستعمل من اال 

 في حد ذاته علم، كما أنها تنظم دورات خاصة للبحث عن ثغرات االختراق و إغالقها.

یقال إن املعلومة هي بترول املستقبل، و ترتیب املؤسسات في العالم یتم حسب حجم املعلومات املخزنة أو املكتسبة، 

للبحث عن  هي« سیلیكون فالي»بر املشاریع اآلن في فالتجارة الرقمیة هي عبارة عن سوق لبیع املعلومات، لذلك فإن أك

حلول لقاعدة املعلومات الضخمة، و السؤال املطروح هو كیف یمكن استغالل البيانات الضخمة للتجارة و إنشاء 

البرامج و التطبیقات، في میادین تجاریة غير املعلومات؟ فمستخدم البرید االلكتروني املجاني مثال، موافق مسبقا على 

 ستعمال معلوماته إلى حد ما.ا

 هل هذا يعني أن حماية الخصوصية في هذا الفضاء االفتراض ي املفتوح صار أمرا شبه مستحيل؟  •

ال يوجد ش يء مجاني في العالم وخاصة البريد االلكتروني، فاملستخدم و بمجرد فتحه سيكون موافقا على استعمال 

ى ظهور اإلشهار في حسابه، بما يدر أمواال ضخمة على الشركة معلومات ملفه الشخص ي بعد التسجيل، و كذلك عل

 الراعية.

باملقابل، تعمل املؤسسة االلكترونية جاهدة على حماية املستخدم و لكن عدد املخترقين و سبل االختراق تتزايد و تتنوع 

بديلها كل عقيد كلمة سره و تبتنوع التكنولوجيا، و قد قلت في السابق أن املستعمل يساعد كثيرا في حماية نفسه عبر ت

تساهم في ذلك إلى  والباقي هي جهود و أجهزة حماية  % 100أشهر.. إنها الخوارزمية الوحيدة لحماية الحساب بنسبة  3

 حد ما. 

 هل أنت مستعد للتعامل مع السلطات الجزائرية في مجال تأمين املعلوماتیة؟  •

 

و سوق املعلوماتیة في الجزائر، « الويب»لى خبرتي، و هنا أشير إلى أن أمن بالطبع، أنا رهن إشارة بلدي إذا كان بحاجة إ

هو في طور النمو و ال أظن أننا في حاجة ماسة الى حلول ملشاكل املعلومات الضخمة، لكن من املستحسن التحضير من 

ع لول و العمل في مشاریاآلن و استغالل خبرة املؤسسات الكبرى، إذ ليست لدي أية مشكل في مساعدة بلدي القتراح ح

 أو أية مشاریع متعلقة باإلعالم اآللي بشكل عام.« الويب»مشتركة ألمن 

 يتعّين حماية املستهلك الجزائري من سلعة األنترنت

یالحظ أن وسائل التواصل االجتماعي ظلت بالنسبة للعديد من الجزائريين وسیلة للترفیه و تمضیة للوقت، كما   •

ت اتخذ منحى خطيرا بانتشار الجریمة االلكترونیة، فهل ترى بأن هذه املرحلة طبیعیة؟ و هل أن استعمال االنترن

 مرت بها 
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 ؟ ”السوشیال میدیا“الدول املتقدمة مع بدایة انتشار 

 

املشكل استهالكي محض، فمعظم التطبیقات و البرامج املعلوماتیة طورت في أمریكا من أجل الحاجة أو الطلب ملسایرة 

علوماتیة بتخطیط مسبق و إرادة شعبیة ضمن الثقافة األمریكیة، و في أمریكا هناك لجنة مراقبة و قوانين السوق امل

ت بأحكام و قوانين ردعیة ثابتة. لقد صدرت هذه السلعة الرقمیة للمجتمع الجزائري 
ّ
للحیاة االفتراضیة و االنترنت ُسن

حیث الثقافة و األعراف مختلفة و أظن أنه و كأي منتوج  كأي مجتمع في العالم والتأثير هو مختلف عن باقي الدول 

 مستورد، یجب تشكیل لجنة مراقبة و حمایة للمستهلك الجزائري.

 

 

 بنوك /مالية/تأمينات
لكتلة النقدية املتداولة خارج محافظ بنك الجزائر :املتعاملون االقتصاديون يدخرون ثلث ا

(االذاعة الجزائرية)البنوك  

توقع محافظ بنك الجزائر محمد لوكال أن تصل قيمة مدخرات املتعاملين االقتصاديين الجزائريين خارج البنوك إلى 

 ار جزائري.مليار دين 2000الى 1500ثلث الكتلة النقدية املتداولة وهو ما يتراوح بين 

ودعا محمد لوكال الى مرافقة اكبر للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة خاصة الناشطة في مجالي الصناعات 

االف مليار دينار 10املوجهة الى القطاع االقتصادي التي بلغت   رقم القروض مشيرا الى   والخدمات االنتاجية  التحويلية

 .2018سنة 

وفي املستقبل  2018مليار دينار سنة 10.102االولى "القروض املوجهة لالستثمار بلغت في تسجيل بثته القناة   وقال لوكال

ؤسسات التي تحملها امل  بنسبة اكبر الى املشاريع في الصناعات التحويلية والخدمات االنتاجية  يجب ان توجه القروض

 الصغيرة والكمتوسطة بقيمة مضافة واضحة"

واعتبر وزير املالية عبد الرحمان راوية أن عصرنة القطاع املصرفي باتت تشكل معيارا حاسما لالصالحات للدفع بمسار  

 تنويع االقتصاد نحو مزيد من النمو .

وأكد الوزير راوية ان الفارق طفيف بين القطاعين العام والخاص من حيث االستفادة من مجموع 

نوك فقط من قبل الب  االولى " القطاع االقتصادي العام املرافق على القناة   تصريح لهوجاء في   البنكية  التحويالت

تلك البنوك اما   باملائة من قيمة القروض التي تقدمها 55مليار دينارما يمثل  4311من تمويل   استفاد  العمومية

بصفة اهم البنوك الخاصة بلغ نهاية  ومنها  التمويل املوجه الى اقلطاع االقتصادي الخاص من قبل البنوك املحلية

 مليار دينار ." 4566  ما قيمته 2017

 

 
 )واج( 2018ماليير دج خالل سنة  7الصندوق الوطني للتعاون الفالحي: تعويضات للفالحين قاربت 

ات التغير  واألوبئة و بلغت قيمة التعويضات لفائدة الفالحين عبر الوطن عن األضرار الناجمة عن مختلف األمراض 

 املناخية

اء ببرج بوعريريج، املدير العام للصندوق الوطني ، حسبما صرح به اليوم األربع2018مليار د.ج خالل سنة  7ما يقارب 

 للتعاون الفالحي، شريف بن حبيلس.
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ذات املسؤول، في تصريح لـوأج، على هامش تدشينه للمقر الجديد للصندوق الجهوي للتعاون الفالحي ببرج  وأوضح 

 .الصندوق  لدىبوعريريج، أن هذه التعويضات شملت جميع الفالحين و املوالين املؤمنين 

يع للفالحين و املوالين املتضررين من انتشار وباء طاعون املجترات الصغيرة و و أفاد في هذا السياق أنه تم تعويض جم

داء الحمى القالعية الذي مس العديد من املستثمرات الفالحية عبر الوطن و التي بلغت قيمتها منذ بداية السنة الجارية 

 مليون د.ج . 20

الكثير من الفالحين و املوالين عن التأمين رغم  أن قيمة التعويضات التي تمت تسويتها تكشف عن عزوف وأشار إلى

أخرى  طرف الفالحين في شعب من-قالكما –تم باملقابل تسجيل استجابة  بينما الصندوق االمتيازات املعتمدة من قبل 

عبر باملائة من العدد اإلجمالي للفالحين  27خالل السنة املنصرمة مقارنة بالسنوات التي سبقتها حيث تصل حاليا إلى 

 فالح. 900مليون و  1الوطن الذي يفوق 

 

 

 تعاون وشراكة
 )واج( العالقات الجزائرية املوريتانية تعرف حيوية كبيرة

كبيرة سيما في مجال التعاون االقتصادي من بينها التأكيد على التوجه  تعرف العالقات الجزائرية املوريتانية حيوية

 التكثيف و التنويع.  نحو

 -يز التعاون االقتصادي هناك فتح املمر الحدودي "الشهيد مصطفى بن بولعيد و من بين العوامل التي تدفع الى تعز 

الذي شكل دافعا حاسما للصادرات الجزائرية نحو هذا البلد مع تقليص تكلفة و  2018" في شهر اغسطس 75ن.ك 

 مدة نقل السلع.

ن من املنتجات الجزائرية املوجهة ط 800فقط تم نقل حوالي  2019و تشير االحصائيات الرسمية الى انه في شهر يناير 

للسوق املوريتانية عبر هذا املمر الحدودي بين البلدين فضال عن الرحالت الجوية لنقل البضائع التابعة للخطوط 

 الجوية الجزائرية التي تسهم في نقل املنتجات الجزائرية نحو موريتانيا.

ة عبر نفس الطريق البري او البحري مما ادى الى ارتفاع كما استقبلت موريتانيا شحنات اخرى من املنتجات الجزائري

 الصادرات الجزائرية نحو هذا البلد الجار.

اال ان ذلك يبقى دون التطلعات املرجوة بالنظر الى القدرات التصديرية للجزائر و امكانيات استيعاب السوق املوريتانية 

نويع و الدخول بالتالي الى سوق املجموعة االقتصادية لدول في انتظار االنتقال الى مرحلة اعلى بمضاعفة الحجم و الت

 غرب افريقيا عبر موريتانيا.

و تشير تصريحات املسؤولين في كال البلدين الى ان '"اتصاالت جارية من اجل بلوغ اسواق شبه املنطقة" حيث تم تنظيم 

 ر سفارة الجزائر بنواكشوط.بمق 2019يناير  30جزائريين و مسؤولين عن املستودع املالي في  لقاء اول بين متعاملين 

و يقوم املستودع الواقع على مستوى ميناء نواكشوط بتخزين منتجات قادمة من املغرب و اسيا و االتحاد االوروبي قبل 

 نقلها برا نحو سوق دولة مالي.

 كما تعتبر هذه الديناميكية ثمرة لنشاط كبير يقوم به رجال اعمال كال البلدين و تكثيف لقاءاتهم.

رجل اعمال و ممثلين عن شركات خاصة و عمومية في موريتانيا خالل  38هذا الصدد اقام وفد جزائري يتكون من في 

و باملقابل ينتظر ان يقوم وفد كبير من غرفة التجارة و الصناعة و الفالحة  2019يناير  30و  26الفترة املمتدة بين 

 بدعوة من الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. فبراير الجاري  23بموريتانيا بزيارة الى الجزائر يوم 
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بنواكشوط و التي سمحت بتوقيع عديد  2018و اكتوبر  2017و تعتبر هذه اللقاءات امتدادا لتلك التي نظمت في مايو 

 عقود التموين و التمثيل حيث ان التناغم بين الجانبين قد بدا يتجسد.

ن البلدين فان الرحالت الثالث االسبوعية بين الجزائر و نواكشوط و و كنتيجة لهذا املعطى الجديد في العالقات بي

العودة التي تقوم بها الخطوط الجوية الجزائرية اصبحت تحقق نسب امتالء معتبرة و احيانا تكون ممتلئة حسب 

 الشركة الوطنية للنقل الجوي.

ملالحظين. املوريتانية، حسب ا-ننتظر الكثير من وضع، خالل االشهر املقبلة، ببئر موغرين، القاعدة اللوجستية الجزائرية

ئع الجزائرية و و هي ثمرة شراكة بين مجموعتي "جي ام أ" )الجزائر( و "اش بي" )موريتانيا(. و ستضمن تخزين البضا

 تدفع بشكل معتبر الصادرات الجزائرية في شبه املنطقة.

 2019و على صعيد آخر سيتم تدشين العديد من مساحات العرض و البيع ملنتوجات الشركات الجزائرية خالل سنة 

 .2017بنواكشوط. و تضاف الى قاعات العرض املوجودة منذ سنة 

 عة عرض في موريتانيا الحتضان سيارات مركبة في الجزائر.كما تم الشروع في اشغال انجاز اكبر قا

و لن تقتصر الصادرات على منتوجات الفالحة و الصناعات الغذائية و االلكترونية و الكهرو منزلية. بل هناك قطاعات 

 اخرى في الجزائر تستعد لوضع منتوجاتها ايضا.

ع ديفندوس الذي سيصدر قريبا منازل خشبية مصنوعة بالبناء و في هذا االطار تجدر االشارة الى االنطالقة الجيدة ملجم

 الجاهز، نحو موريتانيا.

و هناك تعليمات اخرى ستتبع بالنظر الى السوق الكبرى للبناء الجاهز الذي يكثر عليه الطلب حاليا مع تزايد احتياجات 

 العديد من الشركات النفطية الدولية املوجودة في هذا البلد.

االكتتاب لبعض املناقصات الخاصة بعروض دولية اطلقتها و في نفس االطار بدأت العديد من الشركات الجزائرية في 

 الحكومة املوريتانية في مجاالت املواد الصيدالنية و الصحة النباتية و الصناعية.

و تجدر االشارة الى ان الوزير االول احمد اويحيى استقبل يوم الثالثاء بالجزائر العاصمة، وزير الثقافة و الصناعة 

مع البرملان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها الى الجزائرب  التقليدية و العالقات

 صفته املبعوث الخاص لرئيس الجمهورية االسالمية املوريتانية، حسبما اوضحت بيان ملصالح الوزير االول.

خارجية، السيد عبد القادر مساهل، و كان املبعوث الخاص للرئيس املوريتاني قد تحادث من قبل مع وزير الشؤون ال

 حول العالقات الثنائية املتميزة ب"ديناميكية متزايدة" في اطار التشاور املنتظم بين املسؤولين بالبلدين.

كما درات املحادثات حول "التبادالت التي تعرف انتعاشا" مجسدة بذلك اإلرادة املتبادلة لرئيس الجمهورية، السيد عبد 

و أخيه املوريتاني محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية االسالمية املوريتانية في اضفاء "طابع  العزيز بوتفليقة

 املوريتانية.-االمتياز" للعالقات الجزائرية

 

 
النيجر: تعزيز التعاون في مجال السياحة والصناعة التقليدية محور زيارة بن مسعود الى -الجزائر

 )واج(منطقة أغاديس

شكل تعزيز التعاون بين الجزائر والنيجر في مجال السياحة والصناعة التقليدية محور زيارة وزير القطاع, عبد القادر بن 

س )شمال البالد( حيث يشارك في فعاليات الطبعة الرابعة عشر ملهرجان "أيار", حسب ما مسعود, الى منطقة أغادي

 أفاد به يوم االربعاء بيان لذات الوزارة.
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وقد التقى السيد بن مسعود باملناسبة بكل من وزيري الصناعة والسياحة النيجريين, وهما على التوالي زانيدو آميرو 

 لعالقات الثنائية التي اعتبروها "استراتيجية ومهمة".حيث استعرض معهما ا  وأحمت بوتو,

وتم التركيز أيضا على ضرورة "بحث سبل ووسائل تعزيز التعاون والتبادل بين البلدين ودفع ديناميكية جديدة لهذه 

 العالقات وفتح فرص جديدة للتعاون الثنائي في مجال السياحة والصناعة التقليدية".

ذا اللقاء ب"الخطوات الكبيرة التي قطعتها الجزائر في مجال الصناعة والسياحة", مؤكدا وذكر السيد بن مسعود في ه

على "األهمية التي يوليها رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, لهذا القطاع من أجل خلق ثروة بديلة 

 للمحروقات والنتائج املحققة في هذه املجاالت".

ملرافقة النيجر بما يتماش ى مع توجيهات رئيس الجمهورية في إطار الصداقة واألخوة  وبعد ان أكد "استعداد الجزائر 

القائمة بين البلدين", أعرب السيد بن مسعود عن "رغبته في دعم االتفاقية املوقعة بين البلدين في مجال السياحة 

ا من خالل الزاوية التيجانية التي والصناعة التقليدية", مذكرا من جهة اخرى ب"الروابط القوية بين البلدين, السيم

 تمثل قاعدة حقيقية للعالقات الثنائية".

وخالل املحادثات, أعرب وزير الصناعة النيجيري عن "اهتمامه الكبير بتعزيز التعاون مع الجزائر في مجال الصناعة", 

 ملحا على "أهمية دعم الجزائر في مجاالت اكتساب الخبرة وبناء القدرات".

 نيجر تمثل "سوقا ذات امكانات عالية للمنتجات الجزائرية وتوفر بيئة مالئمة لالستثمار".وأكد أن ال

بدوره, عبر وزير السياحة والصناعة التقليدية النيجري عن "رغبته في تكثيف التعاون والتبادل مع الجزائر في مجال 

ائرية في الترويج للصناعة عن طريق السياحة والصناعة التقليدية على وجه الخصوص لالستفادة من التجربة الجز 

 برامج تدريب واملشاركة في املعارض املنظمة في هذا املجال".

فبراير  25إلى  20ملهرجان "أيار" املنظمة تحت شعار "السياحة واألمن", ستمتد من  14لإلشارة, فان فعاليات الطبعة ال

 الجاري.

 

 

 

 
 )واج( الرابعة للمؤتمر اإلفريقي لألرصاد الجوية بالقاهرة زعالن يشارك في أشغال الدورة

يشارك وزير األشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعالن يوم غد الخميس القادم في أشغال الدورة الرابعة للمؤتمر 

 االفريقي لألرصاد الجوية الذي سيعقد بالقاهرة، حسب ما جاء يوم الثالثاء في بيان للوزارة.

تعزيز الدعم والتعاون وتبادل الخبرات بين الدول االفريقية في مجال األرصاد  إلى-املصدرحسب ذات -ؤتمر ويهدف هذا امل

 الجوية.

واجب الدول االفريقية واإلجراءات ال على املناخيةوسيتم خالل أشغال املؤتمر مناقشة التأثيرات التي تفرضها التغيرات 

 اتخاذها.

فبراير سبل تعزيز التعاون بين الدول االفريقية في مجال األرصاد  23إلى  16ويبحث املؤتمر الذي تمتد فعالياته من 

 االفريقية الدول جانب دراسة التأثيرات املناخية على  إلى األجهزةالجوية، سواء من حيث البحوث أو التكوين أو التحكم في 

 وكيفية مواجهتها.

 دولة افريقية إلى جانب املراقبين واملنظمة الدولية لألرصاد الجوية. 55للمؤتمر حوالي  17ويشارك في الدورة ال 
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اجتماع لرؤساء هيئات األرصاد  يليه الجوية باألرصادوسيتم غدا الخميس اجتماع ملجلس الوزراء األفارقة املعنيين 

 ت والجمعة القادمين.الجوية األفارقة يومي السب

 

 

 

 تجارة 

 
 )واج( الصادرات الجزائرية: إطالق أول قافلة برية باتجاه السنغال

 

طريق  للنقل باتجاه داكار )السنغال( عن أطلق املجمع العمومي لنقل السلع )لوجيترانس(، االثنين الفارط، عمليته األولى

 نواكشوط )موريتانيا( لتصدير السلع الجزائرية، حسبما علمته "وأج " من قبل هذه املؤسسة العمومية.

وتأتي هذه العملية في إطار االتفاقية املمضاة في نوفمبر الفارط بين هذه املؤسسة و وزارة التجارة و املتعلقة بمرافقة 

 ئريين في مجال النقل البري الدولي واللوجيستيك.املصدرين الجزا

 فبراير. 27فبراير قبل الوصول إلى داكار يوم  25ومن املرتقب أن تصل القافلة الى العاصمة املوريتانية يوم 

طن من السلع منها  340شاحنة ذات مقطورة تابعة ملجمع لوجيترانس قد انطلقت لنقل  13وكانت القافلة التي تضم 

 طن في داكار. 110لتسليم في نواكشوط و طن ل 230

كم في ثالثة أيام  1.800كم في عشر أيام للوصول الى الوجهة النهائية، وهذا، بمعدل  3.900وستقطع القافلة مسافة 

كم في أربعة أيام على  1.700على التراب الجزائري و يوم واحد من اجل اإلجراءات الجمركية باملركز الحدودي لتندوف و 

 كم في يومين على التراب السنغالي. 400التراب املوريتاني و 

 وترفق القافلة بمركبات دعم و تتبع عن طريق "الجي بي اس" و هواتف اتصال عن طريق األقمار الصناعية.

 60طن من املنتجات الفالحية و  60طن من املواد الغذائية و 200طن املوجهة الى موريتانيا من  230وتتكون شحنة 

 طن من املواد الكيماوية. 20لبالستيك و طن من املواد املنزلية من ا

 طن من املواد الغذائية الجزائرية. 110أما بالنسبة للسنغال، فتم تصدير 

للتذكير، تم في اغسطس الفارط فتح املمر الحدودي األرض ي الجديد بين الجزائر و موريتانيا الواقع بوالية تندوف و هذا 

 بالجزائر. 2016املوريتانية التي اقيمت في ديسمبر  -للجنة العليا املشتركة الجزائرية 18تطبيقا لتوصيات للدورة 

ويشكل هذا املمر الحدودي وسيلة لتسهيل تنقل وعبور األشخاص و تكثيف املبادالت التجارية بين البلدين، من جهة، 

 و مع البلدان األخرى من إفريقيا الغربية، من جهة أخرى.
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