
 

 

 
  

 

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

 2023فيفري  05 ليوم



 

 التوقيع على اتفاقيات شراكة بين ثالثة قطاعات

 
 

على اتفاقيات شراكة بين قطاعات التعليم العالي والبحث  تم، الخميس بالجزائر العاصمة، التوقيع

 د المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة إلنشاءوالمناجم وكذا اقتصا العلمي، الطاقة

  .شركة مختلطة في مجال إنتاج وتصنيع جهازين للتحّسس بتسّربات الغاز

مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل الطاقوية ومركز  أشرف على مراسم التوقيع التي تمت بين

 ئية مع مؤسسة سونلغاز ومؤسستين ناشئتين، كلّ في التحاليل الفيزيائية الكيميا البحث العلمي والتقني

محمد عرقاب، ووزير  من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، ووزير الطاقة والمناجم

 .ياسين مهدي وليد اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،

خل في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية تد وبهذه المناسبة، أوضح بداري، أّن هذه االتفاقيات التي

تثمين نتائج »، ستمكن من 2023جانفي  24الوزراء، المنعقد يوم  عبد المجيد تبون، خالل مجلس

أحادي  ونقل التكنولوجيا من أجل تصنيع جهاز للتحّسس بتسربات الغاز بما فيها غاز البحث العلمي

 .«كشف تسرب الغازالكربون وجهاز أوتوماتيكي ذكي لتسيير أجهزة 

تنافسية نوعية » ثّمن الوزير نتائج البحث التي قاما بها مركزي القطاع والتي ستمكن من خلق كما

التكنولوجيا من مخابر البحث نحو  نقل«و« ترجع بالفائدة على المؤسسات االقتصادية الجزائرية

 .«التصنيع والتسويق

 از لتركيب كواشف تسّربات غاز أحادي أكسيدعرقاب أنّه تم تكليف مؤسسة سونلغ ومن جهته، أكد

مبرزا في نفس الوقت،  الكاربون للحدّ من هذه اآلفة الخطيرة التي أودت بحياة كثير من األشخاص،

 .«من الحوادث في هذا الطقس البارد تم وضع خطة للتأقلم مع الوضعية المستعجلة للتقليل»أنه 

تشجيع الكفاءات الوطنية في مجاالت «الهدف هووليد أّن  وفي سياق ذي صلة، قال ياسين مهدي

 بالمائة 100على الشركات الناشئة وعلى مراكز البحث في تطوير المنتوجات  التكنولوجيا واالستناد

الناشطة في المجال  محليا، فضال على تشجيع روح المقاولتية واالبتكار وتشجيع الشركات الناشئة

 .«االلكتروني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 للحد من ظاهرة االختناق بالغاز: نحو تطوير أجهزة الكشف محليا بمعايير دولية

 
 

إلى جانب  لي والبحث العلمي، والطاقة والمناجمشراكة وتعاون بين قطاعات التعليم العا الخميس التوقيع على اتفاقيتيتم أول أمس 

البحث واالبتكار، من أجل تطوير حلول تكنولوجية جديدة  اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، في مجال

دث الناجمة من من الحوا االختناق بالغازات المحترقة ألحادي أكسيد الكربون، داخل المنازل وكذا للحد ومبدعة للحد من ظاهرة

  .تسرب الغاز

البحث العلمي  اتفاقية تعاون بين مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل الطاقوية ومركز وجرى في هذا الصدد التوقيع على

 ء والغازالتعليم العالي والبحث العلمي، من جهة، والشركة الوطنية للكهربا والتقني في التحاليل الفيزيائة والكيميائية التابع لوزارة

والتطوير واالبتكار، من أجل تطوير أجهزة الكشف عن  سونلغاز التابعة لوزارة الطاقة والمناجم، من جهة أخرى، في مجال البحث

 .تسرب الغازات

تكنولوجيا نصف النواقل الطاقوية ومركز  جانب آخر، تم التوقيع على اتفاقية تعاون في نفس المجال، بين مركز البحث في ومن

كواشف تسربات الغاز  الفيزيائة والكيميائية، ومؤسستين ناشئتين في مجال تطوير وابتكار أجهزة العلمي والتقني في التحاليل البحث

 .والمؤسسات المصغرة تابعتين لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة

 ث العلمي، كمال بداري، و وزير الطاقة والمناجم،وزير التعليم العالي والبح وقد أشرف على مراسم التوقيع على االتفاقيتين كل من

ياسين مهدي وليد، بمقر وزارة التعليم العالي  محمد عرقاب، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،

 .العاصمة والبحث العلمي بالجزائر

والشراكة  والبحث العلمي، أن الهدف من إمضاء هذه االتفاقيتين، يرمي إلى تعزيز التعاون المناسبة، أوضح وزير التعليم العاليوفي كلمة ألقاها بهذه 

تعاني منه الساكنة مشكل تسربات غاز أحادي أكسيد الكربون، الذي  التي تؤدي إلى تصنيع منتوج تجاري محلي من شأنه المساهمة في حل

السامة في المنازل، خاصة خالل فصل  تي تسببها التسربات الغازيةوالذي خلف عدة خسائر بشرية جراء االختناقات ال بالجزائر،

 .الشتاء

والتقني في  إلى أن مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل الطاقوية ومركز البحث العلمي وأشار بداري، في ذات السياق

باختراع جهاز كشف تسرب عدة  -كما ذكر  –ول يتعلق الجهاز األ التحاليل الفيزيائية والكيميائية، قاما بابتكار نموذج لجهازين، و

وأكد بأنه مطابق للمعايير المعمول بها  بينها غاز أحادي أكسيد الكربون، مبرزا بأن هذا الجهاز يتميز بفعالية عالية، غازات، من

 .السوق الجزائرية دوليا، مما سيسمح له بالتنافسية في

 الذكي ألجهزة كشف تسرب الغازات، بما فيها غاز أحادي أكسيد الكربون، بحيث يرفيقوم بالتسي -حسب بداري  –أما الجهاز الثاني 

منافذ التهوية، زيادة على مزايا أخرى، من شأنها الحد من  يمكنه التوقيف األوتوماتيكي لكل منابع الغاز والكهرباء في المنزل وفتح

 .المواطنين بالغاز اختناقظاهرة 

الحد من ظاهرة االختناق  االتفاقيات يهدف إلى تقديم حلول تكنولوجية جديدة لحل مشكل تسرب الغاز، وكذا اجم بأن إمضاء هذهمن جهته، أكد وزير الطاقة والمن

 .تسرب الغاز الطبيعي الكربون داخل المنازل، باإلضافة إلى التقليل كذلك من الكوارث الناتجة عن بالغازات المحترقة بما فيها غاز أحادي أكسيد

وتثمين نتائج البحث  تعزيز الصناعة المحلية الخاصة بأجهزة الكشف عن تسرب الغازات وتسييرها الذكي اب بأن هذه االتفاقيات تهدف أيضا إلىوأضاف عرق

منفعة صالح ال وذلك عبر ربط جسر للتعاون بين القطاع االقتصادي وقطاع البحث العلمي، في تطويرها في هذا الميدان،والتطوير واالبتكار، التي تم 

 .العامة

سكنات المواطنين  الجمهورية، في المجلس الوزاري األخير، تم تكليف شركة سونلغاز بتجهيز جميع وأشار الوزير إلى أنه ''وفقا لقرار السيد رئيس

بمعايير عالمية،  المحلي للمعداتوبصفة عاجلة، مبرزا بأن هذه االتفاقية تأتي لتشجيع اإلنتاج  المزودة بالغاز الطبيعي بجهاز كشف أحادي أكسيد الكربون

 .''ذات قيمة مضافة عالية في خدمة االقتصاد الوطني ورفع الكفاءات والخبرة الوطنية وإنشاء منتجات تكنولوجية

ألكثر كمرحلة أولى لتزويد سكان المناطق ا ماليين جهاز كاشف 6سونلغاز ستعلن خالل الشهر الجاري عن مناقصة لشراء حوالي  وحسب المتحدث فإن

كما  –ألف بيت  200مليون و  11البيوت البالغ عددها  يتم ضمان توفير الكمية المتبقية من الكواشف لتغطية كلالكربون، على أن  تعرضا لالختناق بأحادي أكسيد

التصنيع التي ستنطلق خالل األشهر  خالل عملية للكشف عن تسرب الغازات وجهاز خاص بالتسيير الذكي ألجهزة الكشف والتهوئة( من بجهازين ) جهاز -قال 

 .مليون جهاز 22المطاف إلى  المقبلة، ليصل العدد في نهاية

من  والمؤسسات المصغرة، فقال إن التوقيع على هذه االتفاقيات يرمي إلى االستفادة أما وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة

وتطوير الجهاز الكاشف عن تسرب الغاز، والذي  من أجل تصنيع الطاقات الجزائرية في مجال البحث والتطوير واالبتكار،

تمتلك قدرات هائلة في  االستيراد، وذلك عن طريق االستثمار في الطاقات والكفاءات الوطنية، التي سيساهم في التقليص من أعباء

 .مجال البحث والتطوير التكنولوجي واالبتكار

الصادرة ضمن مخرجات مجلس الوزراء  تأتي هذه الخطوة، في إطار تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإلشارة،

 تكليف سونلغاز بتزويد بيوت المواطنين مجانا بأجهزة إنذار)صوتية ومرئية( ضد جانفي الفارط، و الذي تم خالله 24بتاريخ 

والنوعية عبر كامل التراب الوطني، تابعة لشركة سونلغاز  خابر للمراقبة التقنيةتسربات غاز أحادي أكسيد الكربون، و كذا فتح م

 .األجهزة الكهرومنزلية األكثر تسببا في الحوادث المنزلية تختص بمراقبة



 

 

 
 

 بداري يستحدث لجنة وطنية لمتابعة برامج الدكتوراه
 

 العلمي عن إنشاء لجنة وطنية لإلشراف ومتابعة تنفيذ برنامج التكوين األولي أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث

  .في الطور الثالث في مؤسسات التعليم العالي

، فإنه تتشكل  04فيفري الجاري تحت رقم  2العالي كمال بداري بتاريخ  وحسب القرار الصادر عن وزير التعليم

على التكوين األولي في  الوطنية من مكتب تنسيق ومن لجان بيداغوجية وطنية للمواد ويتكفل باإلشراف اللجنة

يكلف بتنسيق وتوجيه أعمال اللجان البيداغوجية الوطنية  الطور الثالث والسهر على تنفيذ برنامجه، وبهذا الصدد

العالي  الحسن لبرنامج التكوين األولي في الطور الثالث على مستوى مؤسسات التعليم للمواد و ضمان السير

وضع موائمة وتقييم منظومة  ، فضال عن2022ديسمبر  24المؤرخ في  1419والمحدد في إطار القرار رقم 

 .األولي في الطور الثالث قة بتطبيق برنامج التكوينالتكوينات المتعل

برنامج التكوين األولي في الطور الثالث بالتنسيق مع اللجان  ومن مهام مكتب التنسيق أيضا السهر على تطبيق

استعمال أنماط التعليم عبر  الوطنية للمواد والتنسيق مع اللجنة الوطنية للتعليم عن بعد فيما يخص البيداغوجية

 .لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ط، مع إعداد حصائل النشاطات من أجل تقديمهاالخ

أن يضمن حسن تطبيق برنامج التكوين األولي في الطور الثالث، على  كما سيتكفل ايضا بأي عمل آخر يمكن

مديرة التكوين في  الوطنية خبير ينسق مع أعضاء مكتب التنسيق الذي يتشكل )زيادة عن الرئيس( من يرأس اللجنة

لجامعات الوسط، رئيس الندوة الجهوية الجامعات الشرق  الدكتوراه أو ممثل ينوب عنه، رئيس الندوة الجهوية

 .لجامعات الغرب، رؤساء اللجان البيداغوجية الوطنية للمواد رئيس الندوة الجهوية

للمواد و في حالة  بيداغوجية الوطنيةتنسيق اللجنة الوطنية نائب رئيس من بين رؤساء اللجان ال و يعين مكتب

يعين أعضاء مكتب تنسيق اللجنة الوطنية بقرار من  غياب رئيس اللجنة الوطنية، علة يتولى مهامه نائب الرئيس

 .من هذا القرار 1العالي والبحث العلمي وفقا للملحق رقم  الوزير المكلف بالتعليم

المكلفة بضمان ومتابعة برنامج  جية الوطنية للمادة بمرافقة الخليةالوزير، انه تتكفل اللجنة البيداغو وأضاف قرار

وضمان  2022ديسمبر  24المؤرخ في  1419إطار القرار رقم  التكوين األولى في الطور الثالث المحدد في

ليم و تحسين نوعية التع المكلفين بتدريس المقاييس األفقية لصالح طلبة الدكتوراه مع المشاركة في تكوين المكونين

 . النشاطات من اجل تقديمها الى مكتب تنسيق اللجنة الوطنية متابعة وتنسيق النشاطات البيداغوجية إعداد حصائل

 نحو إنشاء شبكة وطنية من المكونين لكل مادة

لتجميع الموارد البشرية والوثائقية  ستتكفل بإنشاء شبكة وطنية من المكونين، لكل مادة، بهدف تعزيز أي عمل كما

 برنامج المادة في التكوين األولي في الطور الثالث، و تتمثل اللجان ع أي عمل آخر يمكن أن يضمن حسن تطبيقم

التعليمية" من اللجنة البيداغوجية الوطنية لمادة " البيداغوجية الوطنية للمواد في اللجنة البيداغوجية الوطنية لمادة

تكنولوجيات اإلعالم  االنجليزية"، اللجنة البيداغوجية الوطنية لمادةالبيداغوجية الوطنية لمادة " "الفلسفة"، اللجنة

 ."واالتصال

 للمادة خبير في المادة يساعده أساتذة باحثون ذو كفاءة مؤكدة يعين أعضاء ويرأس اللجنة البيداغوجية الوطنية

ث العلمي ، على يشرع أعضاء والبح اللجان البيداغوجية الوطنية للمواد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي

 األول في صياغة واعتماد النظام الداخلي، و تتكفل مديرية التكوين في مكتب تنسيق اللجنة الوطنية خالل االجتماع

الوطنية عند الحاجة، أي شخص ذي كفاءة  الدكتوراه بضمان أمانة اللجنة الوطنية، كما انه يمكن أن تستدعي اللجنة

 . غالهامن شأنه تنويرها في أش

كما يمكنها أن تجتمع بطلب من  تجتمع اللجنة الوطنية بناًء على دعوة من رئيسها الذي يحدّد جدول األعمال، و

اللجنة الوطنية في محاضر يوقعها أعضاء مكتب التنسيق، وتحفظ  المديرية العامة للتعليم والتكوين وتدون أشغال

 العالي والبحث العلمي اللجنة الوطنية على ترسل نسخة من المحاضر إلى الوزير المكلف بالتعليم لدى أمانة

اإلدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتتحمل  وتندرج نفقات سير اللجنة الوطنية في ميزانية

 .األصلية ري به في مؤسساتهمأعضاء اللجنة الوطنية في إطار أشغالها طبقا للتنظيم السا نفقات تنقل
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لجامعات الوسط، رئيس الندوة الجهوية الجامعات الشرق  الدكتوراه أو ممثل ينوب عنه، رئيس الندوة الجهوية

 .لجامعات الغرب، رؤساء اللجان البيداغوجية الوطنية للمواد رئيس الندوة الجهوية

للمواد و في حالة  بيداغوجية الوطنيةتنسيق اللجنة الوطنية نائب رئيس من بين رؤساء اللجان ال و يعين مكتب

يعين أعضاء مكتب تنسيق اللجنة الوطنية بقرار من  غياب رئيس اللجنة الوطنية، علة يتولى مهامه نائب الرئيس

 .من هذا القرار 1العالي والبحث العلمي وفقا للملحق رقم  الوزير المكلف بالتعليم

المكلفة بضمان ومتابعة برنامج  جية الوطنية للمادة بمرافقة الخليةالوزير، انه تتكفل اللجنة البيداغو وأضاف قرار

وضمان  2022ديسمبر  24المؤرخ في  1419إطار القرار رقم  التكوين األولى في الطور الثالث المحدد في

ليم و تحسين نوعية التع المكلفين بتدريس المقاييس األفقية لصالح طلبة الدكتوراه مع المشاركة في تكوين المكونين

 . النشاطات من اجل تقديمها الى مكتب تنسيق اللجنة الوطنية متابعة وتنسيق النشاطات البيداغوجية إعداد حصائل

 نحو إنشاء شبكة وطنية من المكونين لكل مادة

لتجميع الموارد البشرية والوثائقية  ستتكفل بإنشاء شبكة وطنية من المكونين، لكل مادة، بهدف تعزيز أي عمل كما

 برنامج المادة في التكوين األولي في الطور الثالث، و تتمثل اللجان ع أي عمل آخر يمكن أن يضمن حسن تطبيقم

التعليمية" من اللجنة البيداغوجية الوطنية لمادة " البيداغوجية الوطنية للمواد في اللجنة البيداغوجية الوطنية لمادة

تكنولوجيات اإلعالم  االنجليزية"، اللجنة البيداغوجية الوطنية لمادةالبيداغوجية الوطنية لمادة " "الفلسفة"، اللجنة

 ."واالتصال

 للمادة خبير في المادة يساعده أساتذة باحثون ذو كفاءة مؤكدة يعين أعضاء ويرأس اللجنة البيداغوجية الوطنية

ث العلمي ، على يشرع أعضاء والبح اللجان البيداغوجية الوطنية للمواد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي

 األول في صياغة واعتماد النظام الداخلي، و تتكفل مديرية التكوين في مكتب تنسيق اللجنة الوطنية خالل االجتماع

الوطنية عند الحاجة، أي شخص ذي كفاءة  الدكتوراه بضمان أمانة اللجنة الوطنية، كما انه يمكن أن تستدعي اللجنة

 . غالهامن شأنه تنويرها في أش

كما يمكنها أن تجتمع بطلب من  تجتمع اللجنة الوطنية بناًء على دعوة من رئيسها الذي يحدّد جدول األعمال، و

اللجنة الوطنية في محاضر يوقعها أعضاء مكتب التنسيق، وتحفظ  المديرية العامة للتعليم والتكوين وتدون أشغال

 العالي والبحث العلمي اللجنة الوطنية على ترسل نسخة من المحاضر إلى الوزير المكلف بالتعليم لدى أمانة

اإلدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتتحمل  وتندرج نفقات سير اللجنة الوطنية في ميزانية

 .األصلية ري به في مؤسساتهمأعضاء اللجنة الوطنية في إطار أشغالها طبقا للتنظيم السا نفقات تنقل
 
 



 

 

  ملتقى وطني حول دور قورارة في مقاومة االحتالل

 احتفاء بعيد النصر

 
ظم بلدية دلدول بوالية تيميمون، بالتعاون مع المنظمة ، تن1962 مارس 19بمناسبة ذكرى عيد النصر المجيد 

في  الجزائرية المخطوطات لحماية التراث الثقافي والتنمية السياحية، مكتب والية تيميمون، ومخبر الوطنية

من لجوء ) بالجزائر الوطني األول بعنوان: "منطقة قورارة ودورها في مقاومة االحتالل الفرنسي إفريقيا، الملتقى

 . مارس بجامعة أدرار19و 18يومي الشيخ بوعمامة إلى معارك العرق الغربي الكبير("، 

بالذكرى الستين لالستقالل وتظاهرة عيد النصر،  الجزائر جاء في ديباجة الملتقى، أنه في غمرة احتفاالت

مقاومة  منطقة قورارة ودورها في»تنظيم هذا الملتقى األول التأسيسي والموسوم ب مارس، سيتم 19المصادفة ل

القورارة  من لجوء الشيخ بوعمامة إلى معارك العرق الغربي الكبير"، احتفاء بتاريخ ،بالجزائر االحتالل الفرنسي

المأهولة قديما في الصحراء الكبرى  قة قورارة، من المناطق الصحراويةوالتعريف به لألجيال.كما تعد منط

وحواضرها وقصورها ودورها في تجارة القوافل الصحراوية، وارتباطها  اإلفريقية، بحكم موقعها االستراتيجي

ن كتابات الكثير م بحواضر أخرى، كتوات وتيدكلت ومزاب وورجالن وغيرها. علما أنه ورد ذكرها في تاريخيا

 .الرحالة والمؤرخين عبر مختلف األزمنة

الفرنسي جول كامبون  التاسع عشر، كان لها دور كبير في المقاومة الشعبية، حيث وصفها الحاكم العام خالل القرن

قصدها بحثا عن المساعدة وتأليب القبائل ضدنا". وبعد  بقوله: "إنها ملجأ للثوار، ولبوعمامة الذي 1891سنة 

التضحية  ، انخرط سكانها في المقاومة، ولقنوا المستعمر دروسا في1900للمنطقة سنة  دخول االستعمار الفرنسي

الكبير.تتمحور إشكالية الملتقى، حول كتابة  والنضال، بداية من المقاومة الشعبية إلى غاية معارك العرق الغربي

من  لتسليط الضوء على تاريخ المنطقة، الذي لم ينل حقه في الكتابات التاريخية، ريخ المنطقة بأقالم أكاديمية،تا

التي تناولها ضباط فرنسيون في  جهة، وتوضيح التزييف الذي طال بعض األحداث التاريخية بالمنطقة، خاصة تلك

الضوء على ما ورد في بعض الكتابات التاريخية،  وغيرهم. كما سيسلط كتاباتهم، كجول كامبون، دوبورت، ترملي

التدوين المعتمد على  اعتمدت األرشيف الفرنسي كمصدر للمعلومة دونما نقد وتمحيص، وتحفيزا على التي

المتفرعة عنها، تم ضبط المحاور التالية: قورارة؛ التاريخ،  المصادر المحلية ولدراسة هذه اإلشكالية والنقاط

 .الحواضر والقصور

ملجأ للثوار )لجوء الشيخ  والبعثات االستكشافية الفرنسية خالل القرن التاسع عشر الميالدي. قورارة قورارة

سيدي الشيخ بالمنطقة، الجانب الصوفي لبوعمامة، الجانب  بوعمامة إلى منطقة دلدول أنموذجا: عالقة أوالد

المقاومة  ورها في مقاومة االحتالل الفرنسيآثار الشيخ بوعمامة بالمنطقة(. وقورارة ود الجهادي لبوعمامة،

فهي: التأسيس لفعل ثقافي وتاريخي في المنطقة،  الشعبية، الحركة الوطنية، الثورة التحريرية(.أما أهداف الملتقى

 تسليط الضوء على دور منطقة قورارة في المقاومة الشعبية، والحركة الوطنية .بتاريخ وتراث وأعالم المنطقة

أبحاثهم ودراساتهم، وإبراز مدى  حريرية، الباحثين والدارسين لالهتمام بتاريخ المنطقة وتناوله فيوالثورة الت

الوطني المشترك.لإلشارة، الرئيس الشرفي للملتقى، هو األستاذ  ارتباط المنطقة بالوطن ودورها في النضال

 (.األمين بن عمر، رئيس جامعة أحمد درايعية )أدرار الدكتور محمد

العام للملتقى،  للتظاهرة، فهو األستاذ عبادي عمر، نائب رئيس بلدية دلدول، في حين أن المنسق منسق العامأما ال

والثقافية والشباب. بينما رئيس اللجنة العلمية هو  هو األستاذ مخلوف عبد السالم، رئيس لجنة الشؤون االجتماعية

إلرسال  حدد تاريخ آخر أجل ر حدادي عبد الغني.ورئيس اللجنة التنظيمية هو الدكتو الدكتور عبو الطاهر،

 .مالخامس مارس القاد فيفري الجاري، بينما ترسل المداخالت كاملة قبل 10الملخصات، في 
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 باتنة: دخول حيز االستغالل لمشروع استخراج الغاز الحيوي من النفايات كتجربة نموذجية

 
 

إشارة دخول حيز  باتنة بمدينة 2أعطيت مساء اليوم السبت من مركز الردم التقني لبيار بحملة 

النفايات على أن يستغل في مرحلة الحقة  غاز( مناالستغالل لمشروع استخراج الغاز الحيوي )البيو 

  . نموذجية على المستوى الوطني في حرق النفايات الخاصة كتجربة

محمد بن مالك الذي أشرف على العملية فإن  باتنة وحسب الشروحات التي قدمت بعين المكان لوالي

والمؤسسة العمومية الوالئية لتسيير   1باتنة المشروع جاء في إطار االتفاقية المبرمة بين جامعة

غاز الناجم عن تخمر النفايات العضوية بخندق  استخراج البيو مراكز الردم التقني محليا ويتمثل في

 .ليتم استغالله في تشغيل اآلليات والمنشآت التابعة له بباتنة التقني مركز الردم

من قسم  دكتور بلقاسم عدوانكمرحلة أولى ، وفق ما صرح به بالمناسبة رئيس المشروع ال وتم

آبار استكشافية  3التطبيقية ، حفر  الفيزياء بكلية علوم المادة وأيضا رئيس مخبر الفيزياء الطاقوية

النفايات المتواجدة بخندق مركز الردم التقني بالبيار و  أمتار للبئر الواحدة في 4بعمق حوالي 

 .كيلو واط من الطاقة منها 35استخراج حوالي 

مترا للبئر  20آبار استكشافية أخرى بعمق حوالي  5ظر، إستنادا للمتحدث، في وقت الحق حفر و ينت

كيلو واط من الطاقة وسيتم استخدامها في حرق النفايات  500يقارب  الواحدة حيث سيتم استخراج ما

 .نفايات المستشفيات والعيادات الصحية( بدل استخدام مادة المازوت) الخاصة

وتثمينها من خالل  لمشروع ، يضيف ذات المختص، في االستغالل االقتصادي للنفاياتأهمية ا وتكمن

 والمحيط ، مردفا بأن الهدف هو أن تتحول استخالص الطاقة منها إلى جانب المحافظة على البيئة

 .موذجي في الميدان يمكن من توسيع التجربة إلى باقي واليات الوطنإلى قطب ن باتنة

استعماالته ومنها:  نفس المصدر أنه يمكن االستفادة من البيوغاز المستخرج على اختالف وأضاف

من خالل استغالل الثروة الهائلة من النفايات  إنتاج الطاقة الكهربائية وكذا استخدامه كوقود للسيارات

 .تلوث البيئة والمحيط حد اآلن تهدر و التي ظلت إلى

-استمع مطوال للشروحات التي تخص المشروع  من جانبه وعد رئيس الجهاز التنفيذي المحلي الذي

بتقديم كل الدعم والمرافقة  - 2020وأعيد بعثه في سنة  2012 الذي يعود تاريخ إطالقه إلى سنة

 .أجل توسيعه للقائمين عليه من
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باتنة: دخول حيز االستغالل لمشروع استخراج الغاز الحيوي من النفايات كتجربة 

 نموذجية

 
 

إشارة دخول حيز  باتنة بمدينة 2أعطيت مساء اليوم السبت من مركز الردم التقني لبيار بحملة 

النفايات على أن يستغل في مرحلة الحقة  غاز( مناالستغالل لمشروع استخراج الغاز الحيوي )البيو 

  . نموذجية على المستوى الوطني في حرق النفايات الخاصة كتجربة

العملية فإن محمد بن مالك الذي أشرف على  باتنة وحسب الشروحات التي قدمت بعين المكان لوالي

والمؤسسة العمومية الوالئية لتسيير   1باتنة المشروع جاء في إطار االتفاقية المبرمة بين جامعة

غاز الناجم عن تخمر النفايات العضوية بخندق  استخراج البيو مراكز الردم التقني محليا ويتمثل في

 .ليتم استغالله في تشغيل اآلليات والمنشآت التابعة له بباتنة التقني مركز الردم

من قسم  دكتور بلقاسم عدوانكمرحلة أولى ، وفق ما صرح به بالمناسبة رئيس المشروع ال وتم

آبار استكشافية  3التطبيقية ، حفر  الفيزياء بكلية علوم المادة وأيضا رئيس مخبر الفيزياء الطاقوية

استخراج النفايات المتواجدة بخندق مركز الردم التقني بالبيار و أمتار للبئر الواحدة في 4بعمق حوالي 

 .كيلو واط من الطاقة منها 35حوالي 

مترا للبئر  20آبار استكشافية أخرى بعمق حوالي  5للمتحدث، في وقت الحق حفر  استناداظر، و ينت

كيلو واط من الطاقة وسيتم استخدامها في حرق النفايات  500يقارب  الواحدة حيث سيتم استخراج ما

 .نفايات المستشفيات والعيادات الصحية( بدل استخدام مادة المازوت) الخاصة

وتثمينها من خالل  لمشروع ، يضيف ذات المختص، في االستغالل االقتصادي للنفاياتأهمية ا وتكمن

 والمحيط ، مردفا بأن الهدف هو أن تتحول استخالص الطاقة منها إلى جانب المحافظة على البيئة

 .موذجي في الميدان يمكن من توسيع التجربة إلى باقي واليات الوطنإلى قطب ن باتنة

استعماالته ومنها:  نفس المصدر أنه يمكن االستفادة من البيوغاز المستخرج على اختالف وأضاف

من خالل استغالل الثروة الهائلة من النفايات  إنتاج الطاقة الكهربائية وكذا استخدامه كوقود للسيارات

 .تلوث البيئة والمحيط حد اآلن تهدر و التي ظلت إلى

-استمع مطوال للشروحات التي تخص المشروع  من جانبه وعد رئيس الجهاز التنفيذي المحلي الذي

بتقديم كل الدعم والمرافقة  - 2020وأعيد بعثه في سنة  2012 الذي يعود تاريخ إطالقه إلى سنة

 .أجل توسيعه للقائمين عليه من
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