
األعمال التي تم انجازها في اطار التعاون و المبادالت 
 الالمركزية
 7102فترة جوان و جويلية 

 
  بلدية  معتعاون المركزي بين المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة و سطيف 
 (فرنسا) لغرونوب

 
 لالمركزي بني اجمللس الشعيب البلدي لقسنطينة و بلدية غرونوبل ااتفاقية التعاون  وضع حيز التنفيذيف اطار 

، بزيارة اىل والية قسنطينة وفد يقوده الربفسور جاك مونسغو، أخصائي يف أمراض القلب و الشراينيام ، ق(فرنسا)
 .7102جويلية   10الى  12من 

 
 شهد هذا اللقاء مشاركة جمموعة من املسؤولني على مستوى والية قسنطينة على غرار مدير الصحة و 

 .يف أمراض القلب و الشرايني اجلامعي املتخصص االستشفائي املركزالسكان، عميد كلية الطب و كذا مدير 
 

  dispositif) القسطرةتركيب جهاز هلذا الغرض، أكّد الربفسور جاك مونسغو استعداده للتعاون مبجرد 
cathéter  )يف عمليات  األطباءقصد مرافقة و مساعدة  باملركز االستشفائي اجلامعي لقسنطينة و ذلك

    .التشخيص و القسطرة و بنفس املناسبة يسهر على تقييم مستواهم
 

 التدخل ألمراض القلب التابعة للتذكري فإن املبادرة تندرج يف إطار تبادل اخلربات و التجارب بني وحدة 
 .لغرونوبل و املركز االستشفائي املتخصص يف أمراض القلب و الشرايني لقسنطينة للمجمع االستشفائي التعاوين

 
 
 
 
 
 
 
 



 لميتروبولي بمولاير مشاركة السيد والي والية الجزائر في المؤتمر الدولي: 
  42اىل  71هذه املدينة من زيارة اىل يف  اوفدقاد وايل والية اجلزائر ( كندا)رئيس بلدية مولاير من بادرة مب

 .سيوروبوليملللمشاركة يف أشغال املؤمتر الثاين عشر الدويل جوان و ذلك 
 

 التفاهم و الصداقة و التعاون بني والية اجلزائر و مولاير و كذا عقد  توقيع هبذه املناسبة، على مسودةالمت 
و هو شبكة دولية للمدن قصد تبادل " احلياة معا"حول  املرصد الدويل لرؤساء البلدياتباخنراط والية اجلزائر 

    . التجارب و املبادرات املستحدثة فيما خيص التماسك و االدماج و كذا األمن اليومي يف املدن
 

 
  التوقيع على مذكرة نية التعاون بين والية البويرة و محافظة المبدونغ تيمور

 :(أندونيسيا)
 

 اىل  80مببادرة من سعادة سفرية أندونيسيا باجلزائر، قام وفد يقوده وايل والية البويرة بزيارة اىل أندونيسيا من 
فظة المبدونغ تيمور،  ابني والية البويرة و حمهبذه املناسبة التوقيع على مذكرة نية التوأمة مت . 4871جويلية  71

 .كما مت التوقيع أيضا على اتفاقية تعاون بني غرفيت التجارة للمدينتني
 

 الصناعة الغذائية، السياحة، الصناعات التقليدية و : ستسمح هتني االتفاقيتني بتطوير التعاون يف جماالت
 .تسيري املناطق الصناعية

 
 


