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ERA 2018  ي مجال الطاقات المتجددة
 : من أجل بروز صناعة وطن�ة �ف

ن  ، بمركز المؤتمرات بمدينة وهران، فعال�ات الطبعة التاسعة للصالون الدو�ي للطاقات 2018أ�ت��ر  15تنطلق هذا االثنني
�اد لة ، الذي تنظمه وكا«ERA 2018» المتجددة، الطاقات النظ�فة والتنم�ة المستدامة تحت الرعا�ة ، " لالتصاالت " م�ي

  . رئ�س الجمهور�ة الس�د عبد الع��ز بوتفل�قةفخامة السام�ة ل

الطاقة وز�ر  افتتاحها  ف ع�  و��ش فيها  مائة عارض  �شارك  ي  الئت الجد�دة  طبعته  ي 
�ن ن الصالون  مصط�ف  الس�د  يتم�ي

ي 
ي  الس�د رفقة وا�ي وال�ة وهران قيتويف

��ف ن  ،مولود �ش نامجهيتم�ي ي الجانب المخصص  ب�ب
ي �ن ي ال�� ات الئت ينشطها  للمحا�ن

اء بارزون �مثلون   ىع� مدار ثالثة أ�ام، مختصون وخ�ب ي بالدنا،  ك�ب
المؤسسات المعن�ة بتط��ر قطاع الطاقات المتجددة �ن

ي صورة اال  ومنها وزارة الداخل�ة والجماعات المحل�ة وتهيئة اإلقل�م
ن �ن ي تضع الزوار والمتابعني ات�ج�ة الوطن�ة النتشارالئت س�ت

ات لقطاع الطاقة من خالل  الطاقات المتجددة ع� مستوى الجماعات المحل�ة. و�خصص جانب هام من برنامج المحا�ن
ي سوناطراك وسونالغاز وكذا لجنة الضبط الخاصة بال�ه��اء والغاز  كئت ات�ج�ةمساهمة �ش ي نتعرف من خاللها ع� اس�ت الئت

ي الجزائر. أما نادي  تط��ر الطاقة الشمس�ة
التابع لمنتدى رؤساء المؤسسات ف�ستأثر بحصة أوفر من برنامج  Energia�ن

اف ع�  ات بح�ث يتو� اإل�ش اء المحا�ن ات ينشطها خ�ب ي المسائل عدد هام من المحا�ن
بارزون من بينهم الخب�ي الدو�ي �ن

اف نادي ، ، Francis PERRINالطاق��ة الس�د  ات تحت إ�ش ، حول محور رئ��ي  Energiaوتدور مجمل هذە المحا�ن
ة دول�ة"   بعنوان ورة وجود �سيج صنا�ي مح�ي مدعم بخ�ب  ".  �ف

ي مجال هدفها الرئ��ي وهو و��ف النظر عن لهذا الصالون  الجد�دةطبعته الجدير بالذكر أن 
إبراز التقدم الحاصل �ف

ي هذا المجال تنم�ة الطاقات المتجددة والحث
ة دول�ة �ف ع�  ةكون مفتوحت، ع� إقامة صناعة وطن�ة مدعمة بخ�ب

األبعاد األخرى للتنم�ة المستدامة ومنها ع� وجه الخصوص الجوانب المرتبطة بالحفاظ ع� الموارد الطب�ع�ة مثل 
ه ي استعمال الطاقة، �سي�ي الم�اە، إعادة استعمال الم�اە القذرة بعد تطه�ي

ها .... االقتصاد �ن ن النفا�ات وغ�ي  ا، تثمني

 المنظم      
�اد لالتصاالت   م�ي
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