
 

 

 

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية 

  2023 مارس 61 ليوم



 

 نحو تأسيس فرع للجامعة األمريكية بالجزائر

 

إستقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، هذا األربعاء، سفيرة الواليات 

 .المتحدة األمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين

ن ووفق بيان الوزارة، فقد أعرب بداري عن رغبة الطرف الجزائري في تعميق هذا التعاو

بتأسيس فرع للجامعة األمريكية بالجزائر من جهة، ومن جهة أخرى ودفعا لتكثيف 

العالقات والتعاون المفيد والمثمر بين الطرفين دعا بداري إلى اإلسراع في توقيع اتفاقيات 

توأمة بين مؤسسات جامعية في الجزائر ونظيراتها في الواليات المتحدة األمريكية، وكذلك 

 .ية األساتذة، الباحثين وطلبة الدكتوراه في البلدينتشجيع تنقل وحرك

كما أكدت السفيرة األمريكية أن األركان األمريكية الموجودة في بعض الجامعات 

الجزائرية مخصصة لتعليم اللغة اإلنجليزية، وفي هذا السياق طلب بداري توسيع نشاطها 

 .ليشمل عددًا أكبر من األساتذة الجزائريين

اته، فقد دعا الطرفان إلى وضع برامج ومشاريع بحث مشتركة و تنظيم ووفق المصدر ذ

تظاهرات ولقاءات علمية رفيعة المستوى بين األكاديميين في البلدين وفي هذا الخصوص 

ألحت على ضرورة المشاركة الواسعة في الندوة المزمع تنظيمها في آواخر شهر أفريل 

 .القادم بالمدينة الجامعية بوهران

بداري عن رغبة الطرف الجزائري في إيفاد بعثات طالبية إلى الجامعات  كما عبر

 .األمريكية لإلطالع على التجربة األمريكية في مجال المؤسسات الناشئة

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 الجزائر وأمريكا تعززان سبل التعاون بمجال التعليم العالي

 
ة الواليات المتحدة األمريكية بالجزائر وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري يستقبل سفير

 إليزابيث مور أوبين بمقر الوزارة 

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، األربعاء، سفيرة الواليات المتحدة 

األمريكية بالجزائر، إليزابيت مون أوبين، حيث تطرق الطرفان إلى سبل تعزيز وتطوير عالقات 

 .والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي التعليم العاليال التعاون في مج

رغبة الطرف الجزائري في تعميق “، الذي جرى بمقر الوزارة، عن اللقاءوأعرب بداري خالل هذا 

اإلسراع في توقيع اتفاقيات ”، كما دعا إلى”هذا التعاون بتأسيس فرع للجامعة األمريكية بالجزائر

دفعا لتكثيف ” توأمة بين مؤسسات جامعية في الجزائر ونظيراتها في الواليات المتحدة األمريكية

 .لعالقات والتعاون المفيد والمثمر بين الطرفينا

تشجيع تنقل وحركية االساتذة، الباحثين وطلبة “وأفاد بيان وزارة التعليم العالي أن الوزير دعا إلى 

 .”الدكتوراه في البلدين

ومن جهتها، أكدت سفيرة الواليات المتحدة األمريكية، أن األركان األمريكية الموجودة في بعض 

توسيع “ت الجزائرية مخصصة لتعليم اللغة اإلنجليزية، حيث طلب بداري في هذا السياق الجامعا

 .”نشاطها ليشمل عددا أكبر من األساتذة الجزائريين

وضع برامج ومشاريع بحث مشتركة وتنظيم تظاهرات ولقاءات علمية رفيعة “كما دعا الطرفان إلى 

لخصوص ألحا على ضرورة المشاركة الواسعة في المستوى بين األكاديميين في البلدين، وفي هذا ا

 .الندوة المزمع تنظيمها في أواخر شهر أفريل القادم بالمدينة الجامعية بوهران

وفي إطار االستفادة من الخبرات األمريكية والممارسات اإليجابية والحسنة في مجال المؤسسات 

ات طالبية إلى الجامعات األمريكية رغبة الطرف الجزائري في إيفاد بعث“الناشئة، عبر بداري عن 

 .”لالطالع على التجربة األمريكية في هذا المجال

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://elikhbaria.dz/?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.facebook.com/mesrs.dz


 

 
 

 نحو تأسيس فرع للجامعة األمريكية بالجزائر

 

 

 
 

ستقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، هذا تادامسا نيوز/ الجزائر: إ

 .األربعاء. سفيرة الواليات المتحدة األمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين

ووفق بيان الوزارة، فقد أعرب بداري عن رغبة الطرف الجزائري في تعميق هذا التعاون 

جهة أخرى ودفعا لتكثيف بتأسيس فرع للجامعة األمريكية بالجزائر من جهة. ومن 

العالقات والتعاون المفيد والمثمر بين الطرفين دعا بداري إلى اإلسراع في توقيع اتفاقيات 

توأمة بين مؤسسات جامعية في الجزائر. ونظيراتها في الواليات المتحدة األمريكية، 

 .وكذلك تشجيع تنقل وحركية األساتذة، الباحثين وطلبة الدكتوراه في البلدين

ما أكدت السفيرة األمريكية أن األركان األمريكية الموجودة في بعض الجامعات ك

الجزائرية مخصصة لتعليم اللغة اإلنجليزية. وفي هذا السياق طلب بداري توسيع نشاطها 

 .ليشمل عددًا أكبر من األساتذة الجزائريين

كة و تنظيم ووفق المصدر ذاته، فقد دعا الطرفان إلى وضع برامج ومشاريع بحث مشتر

تظاهرات ولقاءات علمية رفيعة المستوى. بين األكاديميين في البلدين وفي هذا الخصوص 

في آواخر شهر أفريل  .ألحت على ضرورة المشاركة الواسعة في الندوة المزمع تنظيمها

 .القادم بالمدينة الجامعية بوهران

ية إلى الجامعات كما عبر بداري عن رغبة الطرف الجزائري في إيفاد بعثات طالب

 .األمريكية. لإلطالع على التجربة األمريكية في مجال المؤسسات الناشئة
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 بداري يستقبل سفيرة الواليات المتحدة االمريكية بالجزائر
 

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي, السيد كمال بداري, اليوم األربعاء, سفيرة 

السيدة اليزابيت مون اوبين, حيث تطرق الطرفان  ,بالجزائر االمريكية المتحدة الواليات

لتطوير الى سبل تعزيز وتطوير عالقات التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وا

  .التكنولوجي, حسبما افاد به بيان لذات الوزارة

وحسب ذات المصدر, فقد اعرب السيد بداري خالل هذا اللقاء, الذي جرى بمقر الوزارة, 

 االمريكيةذا التعاون بتأسيس فرع للجامعة في تعميق ه الجزائريعن "رغبة الطرف 

االسراع في توقيع اتفاقيات توأمة بين مؤسسات جامعية في كما دعا الى" "بالجزائر

ن المفيد دفعا لتكثيف العالقات والتعاو "األمريكية المتحدة الوالياتونظيراتها في  الجزائر

 .والمثمر بين الطرفين

دعا الوزير إلى "تشجيع تنقل وحركية االساتذة،  -يضيف نفس المصدر-وفي ذات السياق 

 ."الباحثين وطلبة الدكتوراه في البلدين

الموجودة في  االمريكيةان االركان  ,االمريكية المتحدة الوالياتومن جهتها أكدت سفيرة 

طلب السيد بداري في  مخصصة لتعليم اللغة االنجليزية حيث الجزائريةبعض الجامعات 

 .يبرز البيان ,"الجزائريينهذا السياق "توسيع نشاطها ليشمل عددا أكبر من االساتذة 

لقاءات كما دعا الطرفان الى "وضع برامج ومشاريع بحث مشتركة وتنظيم تظاهرات و

علمية رفيعة المستوى بين األكاديميين في البلدين, وفي هذا الخصوص ألحا على ضرورة 

المشاركة الواسعة في الندوة المزمع تنظيمها في اواخر شهر ابريل القادم بالمدينة الجامعية 

 .بوهران

والممارسات االيجابية والحسنة في مجال  االمريكيةوفي اطار االستفادة من الخبرات 

يفاد بعثات في ا الجزائريالمؤسسات الناشئة, عبر السيد بداري عن "رغبة الطرف 

في هذا المجال", يفيد  األمريكيةلالطالع على التجربة  األمريكيةطالبية الى الجامعات 

 .نفس المصدر
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 بداري يستقبل سفيرة الواليات المتحدة االمريكية بالجزائر
 

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي, السيد كمال بداري, اليوم األربعاء, سفيرة 

السيدة اليزابيت مون اوبين, حيث تطرق الطرفان  ,بالجزائر االمريكية المتحدة الواليات

الى سبل تعزيز وتطوير عالقات التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتطوير 

  .بما افاد به بيان لذات الوزارةالتكنولوجي, حس

وحسب ذات المصدر, فقد اعرب السيد بداري خالل هذا اللقاء, الذي جرى بمقر الوزارة, 

 االمريكيةللجامعة  في تعميق هذا التعاون بتأسيس فرع الجزائريعن "رغبة الطرف 

قيات توأمة بين مؤسسات جامعية في كما دعا الى"االسراع في توقيع اتفا "بالجزائر

دفعا لتكثيف العالقات والتعاون المفيد  "األمريكية المتحدة الوالياتونظيراتها في  الجزائر

 .والمثمر بين الطرفين

دعا الوزير إلى "تشجيع تنقل وحركية االساتذة،  -يضيف نفس المصدر-وفي ذات السياق 

 ."الباحثين وطلبة الدكتوراه في البلدين

الموجودة في  االمريكيةان االركان  ,االمريكية المتحدة الوالياتومن جهتها أكدت سفيرة 

لتعليم اللغة االنجليزية حيث طلب السيد بداري في  مخصصة الجزائريةبعض الجامعات 

 .يبرز البيان ,"الجزائريينهذا السياق "توسيع نشاطها ليشمل عددا أكبر من االساتذة 

بحث مشتركة وتنظيم تظاهرات ولقاءات  كما دعا الطرفان الى "وضع برامج ومشاريع

علمية رفيعة المستوى بين األكاديميين في البلدين, وفي هذا الخصوص ألحا على ضرورة 

المشاركة الواسعة في الندوة المزمع تنظيمها في اواخر شهر ابريل القادم بالمدينة الجامعية 

 .بوهران

والممارسات االيجابية والحسنة في مجال  االمريكيةوفي اطار االستفادة من الخبرات 

في ايفاد بعثات  الجزائريالمؤسسات الناشئة, عبر السيد بداري عن "رغبة الطرف 

في هذا المجال", يفيد  األمريكيةلالطالع على التجربة  األمريكيةطالبية الى الجامعات 

 .نفس المصدر

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9


 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

يدرسون الرياضيات .. نحو ترقية ألف طالب  52تعليم عالي: 

 الشعبة وتشجيع اإللتحاق بها
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 دعوة للتنقيب والتثمين لكتابة تاريخنا الوطني 

 "ملتقى "الترث الثقافي البحري المغمور بالمياه

 
قى الوطني حول "التراث الثقافي الوطني البحري بالعاصمة، أّول أمس، أشغال الملتاحتضن المتحف العمومي 

بتيبازة، بمشاركة باحثين  "البحري الساحلي المغمور بالمياه" بالتنسيق مع المركز الجامعي "عبد هللا مرسلي

لكتابة المزيد من تاريخنا  الجزائريومؤّرخين دعوا إلى ضرورة التنقيب في هذا التراث المهم الممتد عبر الساحل 

  .الوطني مع تثمين البحوث التطبيقية للجامعات ومراكز البحث المختصة

بالمناسبة، صرحت السيدة آمال مقراني بوكاري مديرة المتحف البحري ل"المساء" أّن مهمته توثيق وجرد وحماية 

قسمه الخاص باآلثار المغمورة بالمياه،  3102ث الساحلي والبحري، وأّن للمتحف أنشأ سنة وترميم والتعريف بالترا

غواصين محترفين، ما سمح بعمليات تدّخل ميداني في دلس مثال وتمنفوست وشرشال، مضيفة أّن  5كما أّن لديه 

غنية بهذا التراث البحري، خاصة منه المغمور لذلك أصبح في قلب االهتمام السيما منذ التوقيع على اتفاقية  الجزائر

الملتقى هو تقرير حال وضعية هذا التراث البحري للخروج بما يحمي "المتعلّقة بهذا التراث المغمور وقالت  3105

 ."جامعات جزائرية 01شهد مشاركة هذا التراث علما أّن الفعاليات ت

حضرت األشغال السيدة نبيلة شرشالي ممثلة وزيرة الثقافة ومديرة حفظ وترميم التراث الثقافي بالوزارة التي أّكدت 

 الجزائريفي تدّخلها على أّن التراث الثقافي البحري للجزائر يعتبر إرثا ثريا يعكس تاريخ التعايش الوثيق لإلنسان 

مع البحر المتوسط، والذي يشمل جميع الروافد المادية أو غير المادية المرتبطة باألنشطة البشرية التي تّم تطويرها 

 .عبر العصور الجزائرفي الماضي فيما يتعلّق بالبحر وتعكس الثراء التاريخي الذي تتألّق فيه 

المتعلق بحماية  10/89كما أكدت شرشالي أّن هذا التراث كان دوما موضع اهتمام وزارة الثقافة تم تدعيمه بقانون 

ية عمل التزمت بها المؤّسسات الخاضعة للوزارة فبادرت بأولى التراث الثقافي وتجّسد من خالل وضع استراتيج

عمليات الحفظ والجرد والتنقيب والمسح، إضافة إلى البحث العلمي بالتعاون الوثيق مع الجامعة ومراكز البحث، ما 

 .أدى إلى توثيق واستقراء جديد للتاريخ الوطني

بحري المجاور للبحر غالبا ما كان ضحية الرتفاع منسوب من جهة أخرى، قالت ممثلة وزيرة الثقافة إّن التراث ال

مياه البحر والكوارث الطبيعية، ما أدى إلى غمره في قاع البحر، علما أنّه من أهم الدالئل المادية على التواجد 

على اتفاقية  الجزائرحين مصادقة  3105البشري على طول سواحلنا الوطنية. كما تعّزز هذا االهتمام، حسبها، مع 

ألّن االتفاقية تعترف بأهمية  ،الجزائريلحماية التراث المغمور مع االلتزام بدمج ذلك في التشريع  3110عام 

التراث المغمور بالمياه كجزء ال يتجزأ من التراث الثقافي لإلنسانية، وبالتالي فإّن جميع آثار التواجد البشري التي 

كدولة غنية في هذا المجال بالحفاظ على تراثها  الجزائرسنة تمثّل إرثا ثقافيا وتاريخيا، ما يلزم 011تجاوزت ال

في الحفظ على موقع كانت قد أعربت لمنظمة اليونسكو على اهتمامها بالمشاركة  الجزائرالمغمور بالمياه، علما أّن 

أثري بمضيق صقلية وهو تراث مشترك بين عدة بلدان، كما أوضحت المتحدّثة أّن الوزارة أنشأت من خالل المركز 

الوطني للبحث في علم اآلثار قسما متخّصصا في التراث المغمور بالمياه وانطلقت العمليات مع المتحف البحري 

عمل مع حصر ورسم الخريطة األثرية للمواقع المغمورة واستكمال على طول السواحل من أجل وضع استراتيجية 

 .الخريطة األثرية األرضية

تدّخل بعدها الدكتور يوسف بن سعيداني من جامعة تيبازة الذي أّكد أّن الملتقى ثمرة تعاون مع المتحف البحري في 

 .اه الذي أصبح محل اهتمام وطني ودوليإطار اتفاقية بحث وتبادل الخبرات والتثمين الخاص بالتراث المغمور بالمي

ترأس الجلسة العلمية للملتقى الدكتور نجيب بن عودة، وكان أّول المحاضرين، الباحثة لطيفة ساري من معهد ما قبل 

البحري الذي ظهر منذ فترة ما قبل  الجزائرالتاريخ والتاريخ وعلم اإلنسان حيث قدّمت في عرضها المصّور تاريخ 

اإليبيرية المغاربية" في اإلطار المتوسطي، وتشهد بقايا تلك الفترة "التاريخ لتظهر فيما بعد ما عرف بالحضارة 

ل قرب السواحل منها تلك الموجودة على النشاط البحري منها أدوات الصيد البدائية وكذا مغارات سكن اإلنسان األوّ 

ببجاية وفي القالة. وكانت وسائل الصيد والتعامل مع البحر أكثر تطّورا من أوروبا علما أن مناطق ساحلية لم تعد 

 .موجودة اليوم بعدما غمرتها المياه عبر آالف السنين

مداخلة عن "نظام المرابطة وحراسة السواحل في المغرب  الشلفكما قدّمت الدكتورة حفصة معروف من جامعة 

األوسط خالل العصر الوسيط" شدّت بها الحضور وقالت إّن البحر كان دوما يجلب األعداء لذلك بنيت األبراج 

د بوهران وزموري وجيجل وتنس وشرشال والحصون والمنارات للمراقبة وعرفت بالرباطات بعضها موجو

وغيرها ومن يقومون بالحراسة يسمون الطاّلع وعند الخطر يشعلون النار أو  وعنابةوندرومة ومستغانم وبجاية 

س في مدن السواحل لترصد أخبار األعداء أو السفن القادمة يدقون األجراس والطبول، ناهيك عن دوريات التجس

 .ولهؤالء رواتبهم من الدولة

قدّم الدكتور بلقاسم عماج من جامعة تيزي وزو تدّخله الخاص باألمفورات المحفوظة بالمتاحف ودورها في الحياة 
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ية وترص بطريقة معينة في السفن التجارية البحرية القديمة وهي عبارة عن جرار مختلفة تخزن فيها المواد الغذائ

كي ال تتهشم كما أن لها وزنها الخاص وترقيمها وما تحمل وانتقالها عبر البحر مجسد في فسيفساء كبيرة بتبسة وهذه 

 .الجرار هي بمثابة وثيقة تاريخية

وكانت  الجزائر، فقدّم عرضا عن المراكز الصناعية بسواحل الجزائرأما حكيم طاهري من قسم الدكتوراه بجامعة 

تنقل إلى المراكب مباشرة علما أنه كانت بها صناعات مختلفة كالنسيج والبناء والزراعة والمعادن والعطور، و

 .(سفينة )العصر الوسيط 011للجزائر أساطيلها قد يصل الواحد منها إلى 

توالت المحاضرات منها محاضرة الدكتور لعرج داودي من جامعة البيض الذي تحدث عن المرجان وآليات 

منذ القدم وما نتج عن ذلك من اتفاقيات تجارية دولية ومن صناعات، أما الباحثة  الجزائراستخراجه التي عرفت بها 

خيرة دربال فتناولت "التراث الثقافي الساحلي والمغمور بالمياه مدينة تنس نموذجا"، وقدّمت صورا وأبحاثا عن 

حل التنس التي تنتظر التدخل منها مغارات سيدي مروان الممتدة إلى البحر عبر المنحدرات المناطق األثرية بسوا

 021وكذا المقابر الفينيقية قرب البحر واآلثار المغمورة بميناء تنس بعضها استخرجه الصيادون كالقطع النقدية ال

 .وأدوات الصيد لتبقى المدافع تنتظر

والذي هو غير محمي، رغم ذكره من طرف الجغرافيين والرحالة  بعنابة أما هيثم بوعزة فعرض ميناء موقع جنوة

منهم البكري، وأشار الباحث إلى أّن هذا الميناء التاريخي محمي من التيارات البحرية وقام مع زمالئه بإنجاز 

عنه علما أنه يعود للعهد الفينيقي ثم استغله الرومان في نقل الحجارة إلى وسط بونة العاصمة ثم استغله خرائط تقنية 

ة، وشيدوا فيه األبراج ويفلسون أهلها بالغالء والمجاع عنابةليسيطروا على تجارة 0010االيطاليون من جنوة في 

 .مترا 31التي برعوا فيها وتصل ل

تميّزت المناقشة بالثراء حيث تمت اإلشارة إلى أن التراث البحري غالبا ما يتم ربطه بالفترة العثمانية وحدها لكن 

 .عرفته قبلها بمئات السنين وكانت لها السطوة مما يستوجب المزيد من الدراسات رالجزائ
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 مختصون يؤكدون: التربية البيئية أنجع أسلوب لمحاربة التلوث
 

 
 ، نظم مؤخرا،«التكنولوجيا الخضراء في خدمة البيئة والتنمية المستدامة » دعا مشاركون في ملتقى وطني حول

 ربية البيئية في المناهج المدرسية في مختلف األطوارإلى إدماج الت ،بقسنطينة بالمدرسة العليا لألساتذة آسيا جبار

المساهمة فكريا و سلوكيا في تحقيق  التعليمية، لتنشئة جيل واع بقضايا الراهن و التحديات المستقبلية، وقادر على

على غرار كافة دول العالم، تستوجب ضبط استراتيجية  الجزائر التي تواجهها المطلوب. و قالوا بأن التحديات البيئة

طريق  اندماج المواطن و مشاركته أكثر في مسعى فرملة التلوث و الحد من مظاهره، عن توعوية فعالة لضمان

الخاطئة، وهي ثقافة يتطلب التكريس لها و  اكتساب سلوك بيئي دائم و التحلي بروح المسؤولية لمحاربة الممارسات

  .وباألخص المستوى التعليمي و التربوي نشرها العمل على كافة المستويات

 لينة دلول

 رملة بلهادف مسؤولة النشاطات العلمية بالمدرسة العليا لألساتذة *

 التدريب على حسن استغالل الموارد البيئية أصبح ضرورة

، أنه 3 قسنطينة النشاطات العلمية والثقافية والرياضية بالمدرسة العليا لألساتذة بجامعة أكدت رملة بلهادف، مسؤولة

بالتنسيق مع النادي األخضر البيئي، للتحسيس في  يتم على مستوى المدرسة العليا لألساتذة، تنظيم نشاطات بيئية

 .كذلك، بأهمية البيئة والتوعية بخصوص مفهوم التنمية المستدامة األوساط الطالبية والتعليمية

ولذلك فمن الواجب تعزيز  المتحدثة، بأن كل المؤسسات معنية بهذا المسعى ألن البيئة قضية الجميع، وأضافت

الموارد وحماية مصادرها والدفاع عنها ضد عوامل الهذر و  حافظة على المحيط ورعايةالوعي اإلنساني بأهمية الم

ال يمكن تحقيق التنمية  بأن الوقت قد حان إلدماج التربية البيئية في المناهج الدراسية، مؤكدة أنه التدمير، كما قالت

إرشاد المتعلم إلى كيفية استغالل موارد  البيئية ومفاهيمها، بغية المستدامة دون ربط المناهج التربوية بالمشكالت

 .األولية والحفاظ عليها، لتلبية احتياجات الحاضر والمستقبل البيئة

العام للبيئة  إشكالية تلوث البيئة، أصبحت مع مرور الزمن معقدة وشائكة، تهدد تناسق المظهر و أضافت، أن

يعتبر من المشكالت الرئيسية التي ينجم عنها خلل فى  الطبيعية والعمرانية على مستوى الوطن، و أن التلوث البيئي

الذكية على  يتطلب التغلب عليها العمل على مستويات متعددة، من بينها استخدام التقنيات النظام اإليكولوجي، و

 .أجل التقليل والحد من مظاهر التلوث غرار إنشاء مباٍن ذكية صديقة للبيئة، تتميز باالستدامة وذلك من

تدخل إلى البيئة بكمية كبيرة وتحدث اضطرابات في األنظمة البيئية  أن الملوثات هي المواد التي وأوضحت،

األنشطة الصناعية واستخدام  وتنعكس سلبيا على النبات والحيوان وحتى اإلنسان. مشيرة إلى أن زيادة المختلفة،

على البيئة، وهو ما دفع بالعديد من الدول  والملوثات التي أثرت سلبا الوقود أدى إلى انبعاث العديد من الغازات

البيئة من األخطار التي تهددها  إلى البحث عن اآلليات واألدوات وضبط التشريعات الكفيلة بالمحافظة على حسبها،

 .األوضاع البيئية ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لتفاقم وتردي

 بقسنطينة البيئةلمياء بوعروج رئيسة مصلحة التربية البيئية بمديرية  *

 ال بد من تكييف البحث

 و التفكير مع التحديات البيئية

لمياء بوعروج ساسي، إن التلوث  ،بقسنطينة قالت رئيسة مصلحة التحسيس واإلعالم والتربية البيئية، بمديرية البيئة

على حد سواء، وأننا أمام تحد حقيقي للحد منه و تقييد انتشاره داخل  البيئي أصبح هاجسا يؤرق الحكومة والمواطن

أطرافها، وهو ما ينبئ  ي قلب المدن الكبرى أو علىوخارجها، و في محيط المنشآت الصناعية المتواجدة ف المدن

أنه ترتب عن تلوث الهواء والماء والتربة في اآلونة  بحسبها بكوارث بيئية وصحية ال يحمد عقباها.و أوضحت،

الجلدية،  خطيرة وظهور العديد من األمراض، من بينها الربو و الحساسية و بعض األمراض األخيرة، آثار صحية

من المواد األساسية التي يجب أن تقدم للطلبة  إدراكه و الحذر منه، مضيفة، أن التربية البيئية أصبحتوهو ما وجب 

إيجاد  المدارس، حتى نضاعف الوعي بهذا الخطر، و نربي جيال قادرا على التفكير و في الجماعات والتالميذ في

لمواجهة ظاهرة التلوث، حيث أن وزارة  ولةحلول للمشكالت، و تكييف سبل اإلنتاج المستقبلي لتواكب مساعي الد

 من القوانين التي تسمح بالتقليل من التلوث، السيما فيما يتعلق بالبناء و البيئة والطاقات المتجددة وضعت ترسانة

الهدف البيئي وحماية المحيط، و أنه  المصانع.وقالت، إن هناك قوانين جديدة تنظم عملية االستثمار، بما يتماشى مع

المرور عبر مديرية البيئة لدراسة البيئة والخطر، و هي إجراءات  لم يعد بمقدور أي مستثمر بناء مصنع دون

اآلليات والحلول للتقليل من  تأخذ بعين االعتبار جميع المخاطر التي تنجم عن المشروع و تمكن من اقتراح احترازية
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 .التلوث

منظومة مبتكرة وحديثة إلدارة المخلفات تقوم على مفهوم التدوير ومنع  حدثة، على ضرورة استحداثوشددت المت

اإلجراءات والتعليمات وما أقيم من  البالستيك، واالعتماد على المواد المعاد تدويرها، ألنه بحسبها، رغم كل استخدام

 البيئة ما تزال تعاني من تزايد التلوث، ولذلك من جميع المصالح إال أن ندوات وملتقيات وأيام تحسيسية على مستوى

 .البحث و التفكير ليتماشى مع هذا المسعى الواجب علينا أن نحضر للمستقبل جيال متشبعا بالثقافة البيئية وأن نكيف

 سمير بوشالغم ممثل النوادي العلمية بالجامعة *

 التكوين البيئي يضمن نجاج اإلستراتيجية الوقائية

التطورات الحديثة في المجال  النوادي العلمية بالجامعة، الطالب بقسم الرياضيات سمير بوشالغم، أنممثل  يرى

وحمايتها، بما في ذلك التطبيقات البيئية الذكية الواجب تسخيرها بشكل  التكنولوجي، تعد فرصة مناسبة لمراقبة البيئة

وتحسينه قائال، بأن ارتباط  يومي في حماية المحيطمالءمة، و توفيرها للمواطن قصد استغاللها بشكل سلس و أكثر

 .شأنه أن يسهل العملية جدا جيل اليوم و األجيال القادمة بالتكنولوجيا من

االستعمال العقالني للثروات البيئية المتوفرة في وقتنا الحالي،  كما يجب بحسبه، حماية اإلرث األخضر من خالل

توسيع نطاق التعاطي  ال يمكن أن يتحقق إال بتكييف البرامج التعليمية واألجيال الالحقة، وهو هدف  وضمان حقوق

تحضيره نفسيا وذهنيا وسلوكيا للعيش في مدن بيئية مبنية بطريقة  التكنولوجي مع القضايا البيئية، لتهيئة المواطن و

 .ذكية

و التي تغطي األفق هي العدو  االمتحدث، إلى أن المصانع باتت خطرا على البيئة، ألن الغازات المنبعثة منه ولفت

البناء غير المدروسة والصيد العشوائي للحيوانات أديا إلى  األول للفضاء البيولوجي، مشيرا إلى أن مشاريع

الذهنيات و بناء جيل  البيئية، والحد من كل هذه المظاهر و السلوكيات، يستوجب التوعية و تغيير اإلضرار بالثروة

 .من أولوية احترام البيئة و المحيط ر بشكل أكثر ذكاء، مع االنطالقمستقبلي قادر على التفكي

 هذا النوع من التفكير، و تضاعف توجه الباحثين الطلبة الشباب، نحو التركيز وقال بأن التربية البيئية، سوف تعزز

لمشاكل الراهنة، داعيا المشاركة في حل ا على إيجاد الحلول الممكنة لتحقيق معادلة التنمية والمحيط مستقبال، و كذا

مفاهيم  المناهج الدراسية انطالقاً من المستوى االبتدائي وصوالً إلى الجامعة، لغرس إلى إدماج التربية البيئية في

 .محاور الذكاء االصطناعي الصديقة للبيئة

العمليات  جة منالخضراء تتبنى إستراتيجية وقائية من خالل منع أو خفض المخلفات النات وأضاف، أن التكنولوجيا

على البيئة دون استنزاف للموارد ويجب بحسبه،  اإلنتاجية، كما تعمل على ترشيد استهالك الموارد، و بالتالي تحافظ

المقاوالتية  تعمل عليها المؤسسات الناشئة التي يتم استحداثها في إطار تشجيع أن تتماشى طبيعة المشاريع التي

في هذا االتجاه، مع مراعاة المشاكل البيئية و  من توظيف الذكاء االصطناعي الطالبية مع هذا الطرح، و أن نزيد

 .لها، أو إطالق مشاريع صديقة للبيئة لتحقيق االقتصاد األخضر االشتغال أكثر على إيجاد حلول

تحقيق التنمية  الختام، على ضرورة تشديد القوانين للحفاظ على مقومات الطبيعة الخضراء، وكذا وشدد في

 .االقتصاد األخضر المستدامة عن طريق تعزيز الحياة الذكية و التعليم و

 علماء يطورون طريقة جديدة المتصاص ثاني أكسيد الكربون

الهواء وتخزينه في البحر  مجموعة من العلماء عن طريقة جديدة المتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من كشفت

 .الء الباحثون مؤخراً حسبما جاء في دراسة نشرها هؤ

الجوي بكفاءة تصل إلى  أصحاب الدراسة إن الطريقة الجديدة تلتقط غاز ثاني أكسيد الكربون من الغالف ويقول

، إن «بي بي سي»العملية. وقال الخبراء بحسب ما نقله موقع  أضعاف األساليب الحالية المستخدمة في هذه ثالثة

استخدام راتنجات وغيرها من  ع تطبيق تقنية إزالة الكربون، حيث تعتمد علىالطريقة أن تساعد في توسي بإمكان هذه

 .ناجعة من حيث الكفاءة والكلفة المركبات الكيميائية الجاهزة، التي أثبتت أنها

في مجال المياه وقاموا بتعديل المركبات الكيميائية الموجودة إلزالة  واعتمد فريق البحث آلية مستخدمة منذ عقود

الجديدة قادرة على امتصاص  سيد الكربون من الهواء. وخالل التجارب تبين أن مادة االمتصاص الهجينةأك ثاني

 .المواد التقليدية المستخدمة في هذا المجال ثالثة أضعاف كمية ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها

حسب معرفتي، »أروب سينغوبتا:  األمريكية وقال كبير الباحثين في الفريق الذي أعد الدارسة والتابع لجامعة ليهاي

جزيء في المليون كالتي التي  011الذي يبلغ تركيزه في الهواء  ال توجد مادة تتمتع بقدرة امتصاص الكربون

بيترز، خبيرة  وقالت كاثرين«.ألف جزيء في المليون 011تركيز الكربون في الهواء  حتى لو كان توصلنا إليها،

الشيء المثير في هذه الطريقة هو »مشروع البحث:  الهندسة الجيولوجية في جامعة برينستون، والتي لم تشارك في

الغازية  ي مجال المركباتموجودة ومطبقة في مجال المياه. وتطبيق هذه التكنولوجيا ف أن نقطة البداية هي تقنية

 .«فكرة جديدة

الكيميائية، يمكن تحويل ثاني أكسيد الكربون الذي يتم التقاطه إلى  وبحسب البحث الجديد فإنه مع إضافة بعض المواد

اآلن إنشاء شركة لتطوير  الصوديوم وتخزينه ببساطة وأمان في مياه البحر. ويقول سينغوبتا، إنه يريد بيكربونات

ثاني أكسيد الكربون بهذه الطريقة لن يكون أمراً حاسماً للحد من  ولوجيا على نطاق واسع.ويعتقد أن إزالةهذه التكن

أيضاً.ويتردد بعض العلماء في  درجات الحرارة فحسب، بل قد يساعد في تمكين البلدان النامية بشكل مباشر ارتفاع
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ة المباشرة للهواء من الكربون ألنهم يخشون أن يؤدي ذلك مثل التنقي التركيز كثيراً على التقنيات الجديدة والناشئة

احتماالت الفشل في منع  تراجع جهود خفض انبعاثات الكربون من قبل الحكومات واألفراد، لكن مع تزايد إلى

للمناخ جراء ارتفاع االنبعاثات، يشعر  باريس في اتفاقية تجاوز ارتفاع الحرارة للحدود التي تم االتفاق عليها

 االلتقاط المباشر للهواء لتنقيته من الكربون باإلضافة إلى تخفيضات كبيرة في الكثيرون أن تركيب المزيد من أجهزة

 .انبعاثات الكربون هو أفضل أمل لتجنب مخاطر تغير المناخ

أصبح األمر أكثر أهمية اآلن ألننا  لقد»البروفيسور كالوس الكنز، الرائد في مجال إزالة ثاني أكسيد الكربون:  وقال

 .«ا استعادة الكربون من البيئةويتعين علين باريس عليها في اتفاقية بالتأكيد في طريقنا لتجاوز الحدود المتفق

 التكنولوجيا في خدمة البيئة« .. نظيف»طورته الوكالة الوطنية للنفايات للتبليغ عن بعد: تطبيق 

النفايات المنزلية، وتدخل هذه  العديد من دول العالم إلى تطوير تطبيقات وتقنيات جديدة ، من أجل تسيير توجهت

 الجزائر االستغالل بداية بالجمع و النقل وصوال إلى المعالجة، و قد تبنت عمليةالتكنولوجيا اليوم، في جميع مراحل 

ذلك فإن  الوطنية للنفايات، مع ، الخاص بالوكالة«نظيف»هذا التوجه، وأقرت العمل به من خالل إطالق تطبيق 

تزال ضعيفة، و قليل جدا هو عدد المواطنين الذين يقدمون بالغات  ثقافة استعمال هذا النوع من التطبيقات ال

  .أهميتها البالغة في حل مشاكل المحيط و تسريع عملية التدخل و خدمة البيئة عبرها، رغم

 لينة دلول

األندرويد، و قد كان آخر  ميغا، يتوافق مع نظام 0، بحجم 3108جويلية  00دخل االستغالل ألول مرة في  «نظيف»

أولها تحميل التطبيق على الهاتف المحمول، ثم فتحه لتعبئة  . ويمر عمله بعدة مراحل3131فيفري  31تحديث له في 

التقاط صورة حية  تتضمن بلدية اإلقامة لتحديد مكان الشكوى، و بعدها اإلبالغ وذلك عن طريق بطاقة معلومات

، تليها «نقطة سوداء أو مشكل في الجمع»من خيارين  للمشكلة، و بعدها يتم تحديد طبيعة البالغ انطالقا ومباشرة

 انطالقا من خمسة خيارات موضحة بصور من أجل شرح نوعية النفايات للمواطن مرحلة تحديد نوع النفايات

 .البسيط، أما آخر مرحلة فهي الضغط على أيقونة اإلرسال

بالغاته و  بالمائة للسكان، حيث يعتبر المواطن هو المحرك الرئيسي له عن طريق 011سبة بن التطبيق موجه

آالف مرة، فيما تتلقى الوكالة 01ألزيد من  تحميل التطبيق 3130شكاويه المرسلة عبر الهاتف، وقد تم إلى غاية 

 ة للنفايات، بدور الوسيط بينتبليغ يوميا. حيث تقوم الوكالة الوطني 011إلى  91حسب مسؤولة المشروع ما بين 

بالتحقق عن طريق نظام الجي بي اس، للتأكد من  السكان والفاعلين المحليين، فبعد استقبالها للشكوى أو التبليغ، تقوم

معالجة  اإلحداثيات، بعدها تبلغ للفاعلين المحليين فور استقبال التبليغ، للعمل على الصورة انطالقا من موقع

 .اإلشكال

 بن عزوز أستاذة بمعهد تسيير التقنيات الحضريةعائشة  *

 ال نزال بعيدين عن ثقافة التبليغ الرقمي

عزوز، دراسة ميدانية  صالح بوبنيدر، عائشة بن 3 قسنطينة أعدت األستاذة بمعهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة

 أن العديد من النشاطات البشرية المختلفة، منها التلوث البيئي الحضري تسببت ، من منطلق«نظيف»حول تطبيق 

، و أن التكنولوجيا البيئية المدينة أنحاء في تدهور المحيط البيئي بسبب تراكم النفايات المنزلية وما شابهها في مختلف

 .جاءت لتسيير النظم البيئية بكفاءة لضمان تأمين االحتياجات البشرية مع الحد األدنى من األضرار البيئية

الحديثة لمساعدة الفرد في حياته  يز بالتكنولوجيا الحديثة وتوظيف التقنياتعائشة بن عزوز، أن عصرنا يتم وترى

 المنزلية، حيث اتجهت العديد من دول العالم إلى تطوير تقنيات تدخل في جميع اليومية، بما في ذلك تسيير النفايات

حيث يعد تطبيق نظيف، هو األول من نوعه في بالدنا، و يدخل  ،الجزائر مراحل التسيير المختلفة، بما في ذلك

لرصد مدى فعاليته،  التكنولوجيا لحماية البيئة، وعلى هذا األساس فقد أعدت استبيانا إلكترونيا ضمن مسار استغالل

من نصف المبحوثين ال يعرفون التطبيق، وأن مصدر  ائجها أن أكثرإجابة، بينت نت 391أيام  5و جمعت في ظرف 

الوطنية للنفايات، أو  للمستجوبين الذين أجابوا بنعم، هو الجامعة أو العمل أو رسائل الوكالة معرفة التطبيق بالنسبة

ر متوفر على انتشار استخدام تطبيق نظيف، إلى كونه غي عبر مواقع التواصل االجتماعي. وأرجعت المتحدثة عدم

يعلمون بأن  وليس له تغطية مجالية لجميع المناطق، فضال عن أن العديد من المواطنين ال نظام التشغيل إي س أو،

ميدانيا إال أنه ضعيف االنتشار واالستعمال بالرغم  التطبيق مفعل ميدانيا، موضحة في ذات السياق بأن التطبيق مفعل

 .سبب هو ضعف ثقافة التبليغ عن بعدبيئيا و ال من األهمية التي يكتسيها

أسند مهمة  الجزائري وأشارت المتحدثة، إلى أن البلدية غير مسؤولة على النفايات الهامدة والضخمة، ألن القانون

أو مؤسسات، أما معالجتها فتكون في مراكز الردم التقني الخاصة  عليها، سواء أفراداهة التي تحوز نقل النفايات الهامدة إلى الج

 .من المجال الحضري شرطة العمران هي المسؤولة عن تسيير تراكم النفايات الضخمة والمختلطة وحملها بها مضيفة أن

 عبر التطبيق، تمت معالجتها، وأن مستعملي التطبيق اختلفوا حولالتي رفعت  بالمائة فقط من إجمالي الشكاوى 01وأكدت الدكتورة أن 

أن الوكالة الوطنية للنفايات أقرت بأنها تحول الشكوى  المدة التي تم فيها التدخل من طرف الفاعلين المحليين لجمع النفايات، مضيفة

، و قالت «المباشر أجل التدخل البلدية من»إرسالها من طرف السكان إلى الفاعلين المحليين أي  فورمحل التبليغ 

التطبيق، وأن أكثر من استعملوه بلغوا فعليا عن وجود نقاط  الباحثة، أن الوكالة الوطنية للنفايات تعمل على إنجاح

 .ذروة استخدام التطبيق 3131سنة  سوداء، وقد سجلت
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