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النقل بين النصوص والواقع

يعتبر النقل حلقة من حلقات االقتصاد وأداة فاعلة لتحقيق التنمية الوطنية عموما والمحلية علللى وجل
الخصوص .فهو نشاط للمرفق العام يسمح لألشخاص بالتنقل ملن ملكلان إللى أخلر ملع ملراعلاة شلروط
األمن ،الجودة ،والسعر ناهيك عن احترام المقاييس البيئية.
وبغية تفعيل االقتصاد الوطني وضمان السير األمثل لقطاع النقل خص مشرعنا الجزائري هلذا اللمليلدان
بسلطة من سلطات الضبط االقتصادي تسعى إلى تحقيق التنمية االقتصادية دون اهمال البعد البيئي .التلي
تتجلى في "سلطة ضبط النقل" حيث تم إنشاؤها بموجب قانون رقم  22-20اللملؤرف فلي  04ديسلملبلر
 0220المتضمن قانون المالية لسنة  0221ج.ر الصادرة في 05ديسمبر  0220العدد .76غليلر أن هلذ
الهيئة وان كان لها حضور تشريعي لكن نلمس غيابها على أرض الواقع .األملر اللذي أدإ إللى تلدهلور
قطاع النقل في الجزائر وتذيل لمراتب متأخرة وهذا ما تؤكد مختلف التقارير الوطنية وحلتلى األجلنلبليلة
من أبرزها تقرير البنك العالمي الذي اعتبر ان هذا القطاع ظل من القطاعات اللبلطليلئلة فلي اللجلزائلر و
البعيدة عن المقاييس العالمية.
أمام هذا الغياب من جانب سلطة ضبط النقل تحركت العديد من األطراف (قانونيين ،مختصين) إللى د
ناقوص الخطر ومحاولة إصالح ما يجب إصالح وذلك من خلالل إبلراز اللثلغلرات اللتلي يلجلب علللى
المشرع الجزائري التصدي لها خاصة فيما يتعلق بالنقل الجوي الذي اظلهلر علدة نلقلائلص وكشلف علن
محدوديت السيما بما يخص الخدمات وتأخير للرحالت في بعض األحيان دون اي مبرر يذكر فكلان أول
الغيث باإلعالن عن مشروع قانون المتعلق بالطيران المدني لكن قبل التطر إلى هذا االخير المانع ملن
اإلشارة إلى الوضع الذي آلى إلي النقل البري باعتبار من ابرز فروع النقل
عرزور رضوان
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قطاع النقل في الجزائر ..مذططات هشّة ومعاناة الموارن مستمرة
قد تتملص من سائق أجرة ،ألالّ تدفع
أكثر له ،بسبب عدد اعدتدمدادى عدلدى
التسعيرة المحددة مدن ردرو وزارة
النقل لسدائدقدي األجدرة ،ويدحدد أن
تدفع له مبلغا خياليا لينقلك من نقطة
إلى نقطدة بديدندهدمدا مسدافدة قصديدرة
جدا ..فكل شيء وارد فدي الدجدزائدر
مدع سدائددقدي الددطداكسدي ،ولددكدن مددع
سائقي النقل العمومي ،الددفدع يدبددو
قليال عند البدعدغ رديدر أنّ الدراكدب
يعيش كابوسا حقيقيا ،ولو في رحلدة
قصيرة.
واقع النقل العمدومدي فدي الدجدزائدر،
لدديددي بددذدديددر مددنددذ تسددعدديددندديددات أو
ثددمدداندديددندديددات وسددبددعدديددندديددات الددقددرن
الماضي ،فمسدتدقدل حدافدالت الدندقدل،
يعيش يوميا كوابيي ومشاكل كثيدرة
انجرت عنها أمراض نفسية وأحياندا
جسدية.

الميترو والترامواي لدفدك االخدتدندا
المروري
...ميترو األنفلا بلاللعلاصلملة ،دخلل
حيز الخدمة فلي اللعلام  0220وهلو
مشللروع يللعللود تللاريللخ ل إلللى سللنللة
 2972فللي عللهللد الللرئلليللس الللراحللل
هواري بومدين ،وخطط ل لمواجلهلة
تنامي السلكلان وملواكلبلة ملتلطلللبلات
النقل الجماعي الحضري بالعاصملة،
فكانت االنطلالقلة فلي  2982وللكلن
اللملشلروع تلوقلف بسلبلب اللعلشلريلة
الحمراء التي شهدتهلا اللبلالد ،لليلعلاد
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بعث في .0221

...وعلى صعيد النقل الجوي ،تسيطر
شركة الجوية الجزائرية (علملومليلة)
على الساحة الوطنية ،باإلضافلة إللى
شركات طيران خاصة كلاللطلاسليلللي
وإيغل أزير ،غيلر ّ
أن واقلع اللقلطلاع
يللنللدإ ل ل الللجللبلليللن ،ن ل للرا لللتللر ّدي
الللللللخللللللدمللللللات
والللمللتللأخللرات
اللللتلللي تلللطلللال
الللللللللرحللللللللالت
واإلضلللرابلللات
الللتللي يشللهللدهللا
الللقللطللاع بلليللن
الللللللفلللللليللللللنللللللة
واألخللرإ ،مللا
أثر في سلملعلة
الللللللطلللللليللللللران
الللللجللللزائلللللري
وعللدم تللطللور
وتحقيق منافسة اللطليلران األجلنلبلي،
فضال عن الحوادث اللملتلكلررة اللتلي
تللتللعللرض لللهللا طللائللرات الللجللويللة
الللجللزائللريللة وطلليللران الشللركللات
الخاصة..
النقل رهان اقتصادي
...وأشارت الدراسة إلى أنّ “بالنل لر
إلى تحديلات االقلتلصلاد اللجلزائلري،
هناك ضرورة ألن تن ّوع الجزائر من
اقتصادها لتخفض من اعتمادها علـى

ملف

النفط وتحقق تنمية مستدامة ،ولبلللو
هذا الهدف ،البد ملن تلطلويلر
قطاع النقل وكذلك الصناعات
المرتلبلطلة بـل ” ،فضلال علن
وجللوب مللواصلللللة تللحللسلليللن
المنشآت والطلاقلات اللوطلنليلة
مع الحرص على تطوير كافلة
مناطق البالد.
ّ
وذكللرت الللدراسللة أن الللدولللة
خصصت ميزانية قلدرهلا 42
مليار دوالر لقطاع النلقلل فلي
الفتـرة الململتلـلدة مـلن 0222
إلى  0224من أجل :تلحلديلث
وتوسيع السكك الحديدية ( 12مللليلار
دوالر)؛ وتحسيلن اللنلقلل اللحلضلري
سيما تحقيلق إنلجلاز مشلروع اللتلرام
واي عبر  24مدينة؛ وتحديث القطاع
الجوي .بحيث تقدر علدد اللملشلاريلع
المسجلة لدإ الوكالة الوطنية لتطوير
االستثلملار للللفلتلرة 0220 – 0220
بحـوالي .08757
جهود لتطوير القطاع
وإلى جانب ذللك ،تلعلتلزم اللحلكلوملة
الللجللزائللريللة تللطللويللر الللقللطللاع رغللم
التحديثات التي مسلتل فلي السلنلوات
األخيرة ،بشراء قلطلارات بلملقلايليلس
عالمية وتشغيل خلطلوط بلحلريلة فلي
العاصمة وبين الواليات الساحلية ،أو
بفتح خطوط جديلدة لـل”اللتلرام واي”
في واليات مثل وهلران وقسلنلطليلنلة
وسيدي بلعبلاس وسلطليلف وورقلللة،
وغيرها....
مرتبة النقل العمومي بالدجدزائدر فدي
العالم
4
...وأوضللحللت الللدراسللة ّ
أن الللقللطللاع
يواج تحديلات كلبليلرة بلدءا بلاللنلقلل
العمومي والنقل اللجلوي واللبلحلري،
وكذا النقل بالسكك الحديدية .واعتلبلر
التقرير ّ
أن نوعية اللنلقلل واللخلدملات
المقدمة غير إيجابية،

وأن مدة التنقل العمومي بالنسبلة إللى
الفرد الجزائري تصلل إللى ملتلوسلط
 82دقيقة في اليوم ،وغالبلا ملا تلملتلد
إلللى أكللثللـللر مللن ذلللك رغللم قصللر
المسافات التي تتراوح بين  4إلى 25
كلم ،إذ يمكن لمستخدم النقل العمومي
أن يقضي ما بين  45دقيلقلة إللى 82
دقيقة كمتوسط ،في محور ال يلتلعل ّدإ
 25كلم.
وسمحت استثلملارات اللحلكلوملة فلي
مجال النقل بتوسيع الشبكة اللوطلنليلة
للللللطللرقللات مللن  224.222كللم فللي
 2999إلللى  206.922كللم نللهللايللة
 ،0227وبللتللوسلليللع طللول الللطللر
السريعة والسيارة ملن  617كلم فلي
 2999إلى  5.722كم نهاية ،0227
بينما ارتلفلع علدد اللملنلشلآت اللفلنليلة
للللللطللر مللن  1.622مللنللشللأة إلللى
 22.561منشأة في اللفلتلرة نلفلسلهلا،
بللحللسللب مللا كشللف وزيللر الللنللقللل
واألشللغللال الللعللمللوملليللة عللبللد الللغللنللي
زعللالن ،مللنللتللصللف شللهللر مللارس
الماضي.

طرقات التي من شأنلهلا ربلط جلمليلع
أنحاء الوطن ،وكان ملن الضلروري
أن تسللخلر اللدولللة لللقلطللاع األشللغللال
العمومية اإلمكانات المادية والبشريلة
والللتللكللنللولللوجلليللة الضللروريللة قصللد
تحقيق المشاريع التي ترتلكلز عللليلهلا
في األخير كل اللقلطلاعلات األخلرإ،
ولعل أهم المشاريع التي كانت محطة
انت ار جلزائلر االسلتلقلالل اللطلريلق
السيار شر  -غلرب أو ملا يلعلرف
بلللملللشلللروع اللللقلللرن اللللذي يلللربلللط
شر الجزائلر بلغلربلهلا ملن اللحلدود
التونسية إلى أقصى الحدود المغربيلة
على مسافة طولها  2702كم ،فضلال
عن الطريق العابر للصحلراء واللذي
فللللللللك الللللللللعللللللللزلللللللللة عللللللللن
عديد الواليات الجنوبية وكذلك يملثلل
سبيل نحو إفريقيلا واللذي سلهلل ملن
تنقل األشخاص والبضائع وفتح آفلا
عديدة لتنشيط اللحلركلة االقلتلصلاديلة
الللللللللللللللللوطللللللللللللللللنلللللللللللللللليللللللللللللللللة....
الميترو والترامواي لتحسين نوعيدة
الددددددددددددددددددددددددددنددددددددددددددددددددددددددقددددددددددددددددددددددددددل

حسددا الددديددن ربدديددع
9102-10-10

الجزائر تكسب معركة
التنمية االقتصادية
مشاريع عمالقة جسدت
على أرض الواقع في
العشرية األخيرة
مشروع القرن الطريق السيار
” شدددددددددددددددددر -

ردددددددددددددددددرب“

تمثل الطر والسبل والبنية اللتلحلتليلة
في اقتصاد أي دولة أهمية كبيرة ملن
أجل النهوض بها أمام االقلتلصلاديلات
العالمية ،وهي عصب بناء قوة الدولة
اقللتللصللاديللا وهللذا مللن خللالل شللبللكللة
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كان من بين المشاريع الملهلملة أيضلا
والتي انت رها الجزائريون في علهلد
االستقالل أن تتحلسلن طلريلقلة تلنلقلل
األشللخللاص فللي مللخللتلللللف مللنللاطللق
الوطن ،وملن هلذ اللملشلاريلع اللتلي
جسللدت علللللى ارض الللواقللع كللانللت
مشللروعللي الللملليللتللرو والللتللرامللواي
المشرعان الذين دخال حليلز اللخلدملة
قبل سنوات ،في حين أطلقلت اللعلديلد
منها هذ المشاريع لكي تغطي العديلد

ملف

مللن الللمللدن الللكللبللرإ عللبللر الللوطللن،
ويللللللعللللللود تللللللاريلللللل مشللللللروع
مترو الجزائر إللى سلنلة  2972فلي
عللهللد الللرئلليللس هللواري بللومللديللن،
وخللطللط ل ل لللمللواجللهللة االنللفللجللار
الللديللمللوغللرافللي ومللتللطلللللبللات الللنللقللل
الللللللجللللللمللللللاعللللللي الللللللحللللللضللللللري
للعاصمة الجلزائلريلة ،أول انلطلالقلة
إلنجاز المشروع كانلت فلي ،2982
ولكن إنجاز تأخر ن راً للصلعلوبلات
المالية واألملنليلة فلي اللتلسلعليلنليلات،
عرف المشروع انطالقة جديدة سلنلة
 0221بعد عودة االسلتلقلرار للللبلالد
ودعم الرئيس عبد العزيز بوتلفللليلقلة،
وقد تم استكمال محطات الخط األول
حي البدر تافورة  -البريد اللملركلزي
بمسافة  9,5كم و  22محطلات ،وقلد
تم تدشليلنل بصلفلة رسلمليلة فلي 12
أكللتللوبللر 0222مللن طللرف رئلليللس
الللجللمللهللويللة ،ودخللل فللي الللخللدمللة
الللعللمللوملليللة يللوم 2نللوفللمللبللر 0222
بمناسبة ذكرإ ال 57النلدالع ثلورة
التلحلريلر اللجلزائلريلة ،وهلو يلعلتلبلر
المترو األول ملغلاربليلا واللثلانلي فلي
إفريقيا بلعلد ملتلرو اللقلاهلرة،
ويعتبر مترو الجزائر مكلملال
لشبكات اللنلقلل األخلرإ فلي
مللديللنللة الللجللزائللر الللعللاصللمللة
وضلللواحللليلللهلللا :اللللقلللطلللار
الللكللهللربللائللي للللللضللواحللي،
الترامواي ،شبكة اللحلافلالت،
شللبللكللة سلليللارات األجلللرة،
المصاعد الهلوائليلة وغليلرهلا
من شبكلات اللنلقلل األخلرإ.
أما ترامواي الجزائر فلقلد تلم
تدشين رسلمليلا يلوم  8ملاي
 0222مللللللن قللللللبللللللل وزيللللللر
النقل الجزائر عمار تو ،وتم وضلعل
في الخدمة العمومية في نفلس الليلوم،
وتعتبر مدينة الجزائر العاصلملة هلي
أول مدينة تح ى بنل لام اللتلراملواي 5
الحديث في الجزائر منذ االستقالل.
احمد لعالوي 9102-17-10
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وهران  :مذطط سير جديد قريبا يواكب متطلبات ألعاب
البحر األبيغ المتوسط لسنة 9190
تسعى مصالح والية وهران ال سيلملا
مديرية النقل للجلعلل ملخلطلط السليلر
اللللجلللديلللد اللللذي يلللتلللم وضلللع أخلللر
الرتوشات في عملية إعداد "مثالليلا"
لللمللواكللبللة مللتللطلللللبللات ألددعدداب الددبددحددر
األبيغ المتوسط التي سلتلحلتلضلنلهلا
عللاصللمللة الللغللرب الللجللزائللري سللنللة
.0202
وقددام مددديددر الددنددقددل لددواليددة وهددران
مذتار رزو أن جدمديدع الدمدشداريدع
التي يتم بدرمدجدتدهدا وبدلدورتدهدا فدي
قطاع النقل بوهران على ررار باقدي
القطاعات التنفيذية "نعمل عدلدى أن
تتماشى مع الحركة التدندمدويدة الدتدي
تعرفها الوالية وبداألخدص حداجديدات
ومددتددطددلددبددات األلددعدداب الددمددتددوسددطدديددة

دعت مكاتلب دراسلات ملتلخلصلصلة
للمساهمة في التفكير حلول تلحلسليلن
هذا الملخلطلط وتلملكليلنل ملن ملزايلا
جللديللدة تللتللوافللق مللع أهللداف إنللجللاح
احللتللضللان هللذا الللحللدث الللريللاضللي
الدولي مضيفا أن سيتم علقلد للقلاءات
للنقاش والتشاور مع مختلف الفاعلين
والمختصين في هذا اإلطلار قلبلل أن
يتم ختم العملية ووضع مخطط السير
بوهران قيد التنفيذ…
ويجري على مستوى مديرية الدندقدل
بالتنسيق مع الدمدصدالدم الدمدذدتدصدة
بالوالية على ردرار األمدن الدوالئدي
ومدددديدددريدددة الشدددةون الدددقددداندددونددديدددة
والشةون العامة ورديدرهدا ،يضديدف
نفي المسةوم  -التحضديدر لدحدزمدة

م".9190
ويرإ المتحدث في ملقلابلللة ملع وأج
أن لمجلال اللنلقلل أهلمليلة بلاللغلة فلي
التحضليلر وتلنل ليلم هلذ اللتل لاهلرة
الرياضية الدولية الكبيرة خاصة وأن
يرتبط بتنقل الوفود إلى جلانلب كلون
الشبكات الطرقية والمنشآت القاعديلة
للنقل تعد فضاءات لممارسة عدد ملن
التخصصات اللريلاضليلة اللتلنلافسليلة
كسللبللا الللدراجللات علللللى سللبلليللل
المثال…
وكشف ذات المسؤول أ ن مصلاللحل

من القرارات التي من شدنندهدا جدعدل
منظومة النقل بالوالية أكثر انسجاما
مع مذطط السير الجديد بوهران.
وستعدكدف ذات الدمدصدالدم فدي هدذا
اإلرددار عددلددى إعددادة تددنددظدديددم بددعددغ
مسددالددك الددمددرور وتددحدددي د أخددرى
خدداصددة تددلددك الددمددتددواجدددة ضددمددن
المسارات المةديدة لدلدمدنداردق الدتدي
ستشهد توافدا كبديدرا لدلدوفدود عدلدى
ررار القرية المتوسطديدة ضفضداءات
األلعاب) وكذا مدرافدق اإليدواء وكدذا
الميناء والمطار وريرها.

العدد  ، 7مارس 9102

كما سيتم تحدي وعصرنة مدحدطدات
النقل ال سيما مواقف النقل الحضري
للحافالت وكذا محطات نقل سديدارات
األجرة "راكسي" مثلما أكدى السديدد
رزو .
وبالنسبة لوسائل النقل فسيصدر قرار
يقضي بضرورة تحديث الح يرة مع
أفللا  0202حلليللث سلليللتللم مللرافللقللة
المتعاملين في هذا المجال حلتلى يلتلم
تجديد الح يرة وذلك من خالل دعوة
مالكي الحافالت والسيارات اللقلديلملة
على تجديدها أو صليلانلتلهلا بلالشلكلل
الذي يجعلها تتماشى والمعاييلر وفلق
ما أبرز ذات المسؤول.
"سنلجأ لملخلتلللف جلوانلب عصلرنلة
وتطوير من ومة النقل بالوالية ملثلل
توجي العامللليلن بلهلا وتلأطليلرهلم ال
سيما ملن حليلث ضلرورة االعلتلنلاء
بللالللهللنللدام والللمللعللاملللللة مللع الللزبللائللن
وغيرها من األمور التلي تلدخلل فلي
إطار تحسين نوعية الخدمة طالما أن
هذا المجال يلملثلل أيضلا
أحللد عللنللاصللر الللوجلل
السياحي للللملديلنلة" كلملا
أضاف نفس المسؤول.
ولدإ تطلرقل للملشلروع
توسعة ترامواي وهلران
والللذي كللان مللقللررا أن
يربط الشبكة الحالية التي
يبلغ طول مسارهلا نلحلو
 28,7كلللللم بللكللل مللن
منطقة "بلللقلايلد" (شلر
وهران ( والتي تحلتلضلن
الللقللريللة الللمللتللوسللطلليللة
الملخلصلصلة للألللعلاب وكلذا ملطلار
وهران الدولي )السانيلة) "أحلملد بلن
بلة" ذكر المتحدث أنل للم يلتلم للحلد
األن إعطاء الضلوء األخضلر بشلأن
6
انجاز ...
9107-01-12

تقارير سوداء حوم محطات
للمسافرين
رفعت لجان إدارية وأمنية مختصة،
تقارير سوداء إلى الوزارة األولى
وإلى وزير النقل واألشغال العمومية
عبد الغني زعالن ،تفضح
االختالالت العميقة في تسيير
محطات نقل المسافرين عبر التراب
الوطني.
ويعاني الماليين من الجزائريين
ظروفا غير الئقة وخدمات غير
مستوفية للشروط التقنية والقانونية
المن مة لهذا الهياكل ،فال تزال
طريقة تسيير هذ الهياكل خاضعة

لمنطق تجاري غير مستوفي لشروط
الخدمة العمومية .وتضمنت التقارير
دعوة للجهات الوصية إلعادة الن ر
في النصوص القانونية بخصوص
صالحيات تدخل إدارات القطاع في
ضبط هذ الممارسات ،علما أن 92
بالمائة منها مملوكة للجماعات
المحلية .أكدت تقارير رسمية رفعت
مؤخرا للسلطات الوصية ،خروقا
عديدة تتعلق بمحطات النقل البري،
خصوصا في شقها المادي .وقال
مصدر مسؤول لـ “الخبر” إن
محطات النقل لم تعد قادرة على تأدية
الخدمات المطلوبة منها ،خصوصا
ما تعلق بحركة الحافالت
واألشخاص والخدمات الملحقة بها،
وذلك راجع إلى أصل ملكيتها
للجماعات المحلية ،وهي صاحبة
العدد  ، 7مارس 9102

النقل البري الحق في تسييرها أو
منحها لمستثمرين
خواص ال يحترمون
دفاتر الشروط .ولفت
التقرير األخير حول هذ المنشآت،
إلى أنها أنجزت في مع م األقطاب
الحضرية وفقا لمعايير قديمة
تجاوزت  12سنة ،كانت موافقة
لحجم الح يرة القديمة ولم تعد
طاقتها تسمح بتقديم خدمات جديدة
بعدما تضاعف حجم الح يرة 27
مرة مقارنة بما كانت علي مطلع
التسعينات ،فيما ارتفع عدد
المسافرين إلى حوالي  21مليون
يوميا.
مواطن
وعاينت لجان التحقيق المختصة،

تغييب متعمد في بعض المناطق
لضوابط دفاتر الشروط الواردة في
المرسوم التقني رقم  427ديسمبر
 ،0224وهذا المرسوم يحدد بشكل
واضح ومثالي شروط استغالل
المحطات البرية ،حيث كشف
مصدرنا بأن وزارة النقل خالل
السنوات الخمس األخيرة تلقت مئات
التقارير المرفوعة من طرف لجان
الرقابة والتفتيش التابعة للمديريات
الجهوية للنقل ،تدين تجاوزات
المتعاملين الخواص الذين يرجحون
الجانب التجاري على حساب الخدمة
العمومية.
ويكمن الخلل ،حسب المصدر ذات ،
في غياب النص القانوني الذي يتيح
لمديريات النقل التحكم في تسيير هذ
الهياكل ،ولو رصدت التجاوزات،
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فالمفتشيات الرقابية ينحصر دورها
فقط في فرض ن ام المواقيت
وانطال الرحالت ،دون التدخل في
التسيير الذي يبقى من صالحية مالك
المحطة أو الخواص أصحاب
االمتياز ،فيبقى واسعا باعتبارها
صاحبة الملكية ،وهي التي يقع على
عاتقها التدخل لمراقبة سير النشاط
والهيكل ،وهي التي تحتفظ بحق
إلغاء العقود .ومما يعاب على هذ
األخيرة؛ تخليها عن واجبها الرقابي،
تاركة ماليين لمسافرين عرضة
يومية.
النتهاكات
وحسبما علمت “الخبر” من مصدر
آخر ،فقد بادرت وزارة النقل مطلع
سنة  0227إلى توجي المديريات
لتصنيف
الوالئية
المحطات البرية ،وهو
إجراء جاء بعد  07سنة
من فتح القطاع للخواص،
حيث سعت الوزارة
مؤخرا إلى تدارك قضية
تصنيف المحطات البرية
بأصنافها الثالث “أ”
و”ب” و”ج” ،وهي
عملية تهدف إلى تصنيف
تقني دقيق للهياكل من
حيث مساحات التوقف.
وحسب تدفق المركبات
والمرافق المتوفرة ،وهذ الشروط
الثالث  -كما قال مصدرنا  -غير
معتمدة إلى غاية اآلن ،بسبب ملكية
الهياكل للجماعات المحلية ،تضاف
إلى الهياكل التي أنجزها قطاع النقل
في إطار المخططات الخماسية بداية
من  ،0220وهي محطات برية من
صنف “أ” و”ب” ستتحكم في
عمومية
مؤسسات
تسييرها
متخصصة.
ورغم هذ الجهود اإلدارية ،ال تزال
نتائج العملية حبيسة التعقيدات 7
اإلدارية على أعلى مستوإ ،فيما
يدفع ماليين األشخاص ثمن رداءة
الخدمات.
أحمد حمداني 9102-10-92

المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني
نواب المجلي الشعبي
صاد
الورني األحد على مشروع القانون
المعدم والمتمم للقانون رقم 10-22
الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة
بالطيران المدني خالم جلسة علنية
ترأسها رئيي المجلي ،معاذ
بوشارب ،و بحضور أعضاء من
الحكومة.
و تم خالل جلسة
الموافقة
التصويت
على التعديالت التي
أدخلتها لجنة النقل
و
والمواصالت
االتصاالت السلكية و
للمجلس
الالسلكية
الشعبي الوطني من
و
الشكل
حيث
المضمون على نص
القانون
مشروع
بالطيران
المتعلق
المدني.
و مست هذ التعديالت
المادة األولى معدلة و
المادة الثانية معدلة و
المادة  26مكرر و22
معدلة و كذا المادة  5معدلة.
ففيما يتعلق بالمادة  26مكرر 22
معدلة ( الواردة في المادة  )0من
نص القانون ،اقترحت اللجنة تعديل
الفقرة الثانية باستبدال عبارة "تحدد
مهام الوكالة غير تلك المنصوص
عليها" و إدراج مكانها عبارة "فضال
عن المهام المنصوص عليها في هذا
القانون ،تحدد مهام أخرإ لهذ
الوكالة و تن يمها و سيرها عن
طريق التن يم".
اما المادة  5معدلة ،فكانت اللجنة قد
اقترحت تعديلها إلعطاء ضمانات
لموظفي مديرية الطيران المدني و
األرصاد الجوية بوزارة األشغال
العمومية و النقل من خالل منحهم
الحق في اختيار إدماجهم بهذ
الوكالة أو البقاء في مناصبهم
األصلية في أجل ال يتجاوز سنة
العدد  ، 7مارس 9102

واحدة ابتداء من تاري إنشاء الوكالة.
…و قد جاء في عرض األسباب
لنص القانون إن السياسة المتبعة من
طرف الحكومة في مجال الطيران
المدني التي جاءت تنفيذا لبرنامج
رئيس الجمهورية ترمي إلى تطوير
ميدان النقل الجوي بحيث ال يمكن
ضمان هذ السياسة إال إذا كانت

مؤسساتها تمارس وظائف الدولة
بصفة مطلقة.
( )...و من بين األعمال ذات
األولوية لهات السياسة ،تم التأكيد في
نص القانون على تطوير المناهج
الالزمة من الناحية التشريعية و
التن يمية المكيفة مع التعهدات
الدولية ووضع إطار مؤسساتي
مطابق لها.
و في هذا اإلطار ،جاء اقتراح إنشاء
وكالة وطنية للطيران المدني كأمر
ضروري خاصة و إن المن مة
الدولية للطيران قد أوصت أعضاءها
بمنح استقاللية قانونية و مالية إلدارة
طيرانهم المدني بهدف ضمان أداء
مهامهم و إيجاد الحل لمشكلة غياب
آليات التمويل .
(…) يذكر أن الجزائر عضو في
معاهدة شيكاغو لسنة  2944المتعلقة
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بالطيران المدني و التي تخضع
الدولة بموجب احكامها لاللتزامات
المنصوص عليها في هذا المجال.
( )...و بغرض تجسيد مشروع إنشاء
الوكالة الوطنية للطيران المدني فان
من الضروري إدراج فصل جديد في
القانون رقم  26-98الذي يحدد
القواعد العامة المتعلقة بالطيران
المدني.
(…) و تم
أيضا من خالل
مشروع هذا
القانون تتميم
المادة  204من
ذات القانون و
قصد
ذلك
إدراج نشاط
اإلخالء
الصحي
بواسطة
الطائرة ضمن
خدمات العمل
الجوي.
باإلضافة لذلك
أحكام
تتمم
القانون المذكور بأدراج فصل اول
مكرر عنوان "الوكالة الوطنية
للطيران المدني" بحيث تكلف الوكالة
بضبط نشاطات الطيران المدني و
مراقبتها و اإلشراف عليها و توضع
تحت وصاية الوزير المكلف
بالطيران المدني.
…و تعتبر هذ الوكالة مؤسسة
عمومية ذات طابع خاص تتمتع
بالشخصية المعنوية و االستقاللية
المالية و تتشكل مواردها المالية من
أتاوإ المالحة الجوية و حقو
االمتياز الستغالل الخدمات الجوية 8
للنقل العمومي و ايرادات أخرإ
مرتبطة بمهامها و اإلعانات المحتملة
للدولة و الهبات و الوصايا.
9102-19-90
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أهم إنجازات قطاع األشغام العمومية و النقل في الجزائر عا
9102
عرفت سنة  9102قفزة نوعديدة فدي
مجام النقل ال ُمع ّوم عليه كثيراً للدّفدع
بعجلة التنمية االقتصادية و الذدرو
من التبعية لقطاع المدحدروقدات ،مدن
خالم استكمام العديد من الدمدشداريدع
الضذمة كالمطار الدولي الدجدزائدري
الذي سيدخل حيّز الذدمة مطلع عدا
 9102وكذا الطريق السديدار شدر -
ررب و شمام-جنوب هذا األخير من
شننه أن يلعب دورا بارزاً في مدجدام
التصدير نحو إفريدقديدا  ،إلدى جداندب
المشاريع األخرى المسا ِهمة في فدك
الددعددزلددة عددن عددديددد الددمددنددارددق مددن
الورن.
أكد وزير األشغال العمومية و النلقلل
السيد عبد اللغلنلي زعلالن اسلتلملرار
نسق إنجلاز اللطلر السلريلعلة رغلم
ال روف المالية الصلعلبلة حسلب ملا
صرّح ب لإلعالمي محمد بن سلطان
الذي استوقفت أهم إنجلازات اللقلطلاع
لهذ السنة .و أشار الوزيلر إللى أملر
رئيس الجمهورية منذ تسلعلة أشلهلر،
القاضي باستكمال الشطلر اللملتلوقلف
مللن الللطللريللق السلليللار فللي مللديللنللة
الدرعان نحو الحدود الشرقية .و ملن
المرتقب استالم شطر من هذا الجلزء
قبل نهاية العام ،على أن يلتلم اسلتلالم
كل المقطع العام الداخل .0229
و أوضحلت السليلدة فلاسلي حسليلنلة
ملديلرة تلطللويلر مشلاريللع اللطلر و
األشغال العمومية بالوزارة اللوصليلة
أن مشاريع إنجاز المنشآت متواصلللة
و كذا أجهزة االستغلالل علللى طلول
الطريق السيار شر -غرب المتمثلللة
في  55محطة دفع علبلر الل ّملحل ّوالت
الكبرإ و مسار الطلريلق السليلار؛ و
أضافت السيدة فاسي بعض التفاصيل
حيث كشفت عن  00مركز صيانة و
 15فضللاء للللللراحللة و  40مللحللطللة
خدماتية ،و تحدثت عن إنلجلاز جلزء
من الطريق اللدائلر اللرابلع (خلمليلس
مليانة-البلرواقليلة) اللذي يلملتلد علللى
مسافة  68كم....
العدد  ، 7مارس 9102

تضداعددف عدددد تددحدلدديدق الدطددائددرات
فالهدو هدو إيصدام عددد عدمدلديدات
التحليق الجوي آفا  9190إلى 01
ألف.
أبرز وزير األشغال العمومية والنقل
السيد عبد الغني زعالن أهلمليلة فلتلح
المجال للخواص المحليين خاصة ملع
وجود بوادر إنتلاج فلالحلي نلاجلح و
الصناعات الصغيرة و المتوسطة ملع
إمكانية التصدير إللى خلارج اللبلالد،
جاء هذا بعد اتلخلاذ اللحلكلوملة قلرار
رفع اللتلجلمليلد علللى اللنلقلل اللجلوي
يضيف ذات الوزير.
و شلللهلللدت  0228الشلللروع فلللي
مراجعة القانون المدني بإدراج تلتل ّملة
للقانون ساري المفعول بإنشاء وكلاللة
للطيران المدني تسمح باالنخراط فلي
المقاييس ال ّمقنّنة من طرف الملنل لملة
الدولية للطيران المدني ،التلي تسلملح
كذلك باقتناء كفاءات لتعزيز اللرقلابلة
و لتحصيل مداخيل و تسمح بضلملان
شللرط األمللن فللي مللجللال الللمللالحللة
الجويلة و هلو ملعليلار تلفلرضل كلل
الدول ال ّمستقبلة للطائرات الجزائرية.
كما تحقّق هلذا اللعلام اسلتلالم أبلراج
للملراقلبلة اللجلديلدة للللسليلطلرة علللى
المجال الجوي في كل ملن غلردايلة،
تللمللنللراسللت ،وهللران ،قسللنللطلليللنللة و
اللجلزائلر الللعلاصلملة .و هلذا بلهللدف
ضمان السالمة بلعلد تضلاعلف علدد
تحليق الطائرات؛ فلقلد أفصلح وزيلر
القطاع أن من  05ألف عملية تحليلق
في السنة اللهلدف هلو اللوصلول إللى
 52ألف علمللليلة تلحللليلق آفلا علام
.0205
و عن المطار الدولي للجزائر ،أفادنلا
المدير العام للنقل السيد مراد خلوخلي
أن ت ّم االنتهاء ملن أشلغلال اللملحلطلة
الللجللويللة الللجللديللدة للللللمللطللار الللدولللي
للجزائر العاصمة حليلث تصلل قلدرة
استيعاب اإلضافيلة إللى  22ملاليليلن
مسافر سنويا ً لتصبح القدرة اإلجمالية
 26مليون مسافر سنويلاً .و بلاللقلرب

من المطار ت ّم إنجاز خط سكة حديدية
يربط الموقع بخط السلكلك اللحلديلديلة
للمدينة.
و فددديدددمدددا يدددذددص مدددجدددام السدددكدددك
الحديديدة أوضلح وزيلر اللقلطلاع أن
هذ السنة شهدت مد خطلوط السلكلك
الحديدية خاصة الخط الثاني الموازي
للخط الشمالي؛ و هو خلط اللهلضلاب
الرابط بين أقصلى اللحلدود الشلرقليلة
من محطة سيلدي يلحلي بلتلبلسلة إللى
غاية موالي سلليلسلن بلواليلة سليلدي
بلعباس و هذا مروراً بلأم اللبلواقلي ،
باتنة ،المسيلة ،تيسمسيلت ،بوغزول،
تيارت وسعيدة .مع اقلتلنلاء قلاطلرات
جديدة و إعادة تأهيل القديمة.
ب 90
تددعددزيددز األسددطددوم الددبددحددري ِ
باخرة
تستملر اللملجلهلودات اللملبلذوللة فلي
تعزيز األسطول اللبلحلري و حلركلة
التجارة البحرية تنفيذاً لبرنامج فخامة
رئلليللس الللجللمللهللوريللة يللقللول وزيللر
األشغال العمومية و النقل.
كشف الوزير عن عدد  05باخرة من
أجللل إعللادة الللقللوة لللهللذا الللجللانللب
اإلقتصادي الهلام ،فلاللجلزائلر فلقلدت
دورها في السو بسبب ملا مل ّر ملن
مراحل و فترات صلعلبلة ملن بليلنلهلا
سنوات العشرية السوداء يشير السليلد
زعللالن إلللى سلليللطللرة الشللركللات
األجنبية في مجال النقل البحري فيملا
سبق لذا اتخذت اللوزارة اإلجلراءات
فلللتلللح اللللملللجلللال أملللام اللللخلللواص
الجزائريين على إمكانية نقل لبضائلع
و اقتناء البواخر...
يمكنكم اإلطلالع علللى اللروبلورتلاج
كامال من خلالل اللتلسلجليلل الل ّملرفلق
بالمقال.
الروبدورتدا مدن إعدداد مدحدمدد بدن
سلطان.
اإلخرا ألسماء بوررفة.
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هذ الحاالت ،وفي ذات الصدد ذكلر
المجتمـــع يجهـــل مـن هـو الطفـل المصــاب بالتوحـد
محدثنا بأنّ يصلعلب علللى ملعللّلملي
األقسللام الللعللاديللة أن يللتللابللعللوا أو
يخصصوا وقتا كافيلا للهلذ اللفلئلة ملن األطلفلال للملعلرفلة
يواج أولياء أطفال التوحد صعوبات كلبليلرة فلي اللتلكلفلل
احتياجاتهم ،كما ال يمكن لهذ الشريحة أن تكون في نلفلس
بأبنائهم ،في ظل غياب جلملعليلات وملراكلز ملتلخلصلصلة
مستوإ الصغار غير المعاقيلن فلي اسلتليلعلاب اللملهلارات
للمتابعة وتوجيههم للتلحلسليلن وضلعليلتلهلم ،كلملا يصلطلدم
التعليمية بنفس وتيرة السرعة اللتلي يسلتلخلدملهلا اللملعلللم،
المرضى بن رة المجتلملع اللقلاسليلة وبلعلدم إدملاجلهلم فلي
الوسط اللملدرسلي ،وفلي ذات الصلدد ،يلللح اآلبلاء علللى مؤكدا أن التواصل مع هؤالء يتطللب فلريلقلا ملتلخلصلصلا
ومؤهال ،لدي خبرة فلي اللعلملل ملن اللطلبليلب اللنلفلسلانلي
ضرورة أن يشرف على تعليم أطفال التوحد ،مربون ممن
والللمللخللتللص فللي األمللراض الللعللقللللليللة والللمللخللتللص فللي
تلقوا تكوينا متخصصا ،من أجل تكفل أحسلن بلهلذ اللفلئلة
واللللللللللللملللللللللللربلللللللللللي.
األرطلللللللللللوفلللللللللللونللللللللللليلللللللللللا
وتنمية وتطوير قدرات أفرادها وتحقيق فاعلليلة أكلبلر فلي
رئللليلللس مصلللللللحلللة
إدماجهم ،فالعديلد ملن
اللللطلللب اللللنلللفلللسلللي
الللمللدارس ال تللوفّللر
لألطفال بملسلتلشلفلى
المرونة الالّزمة فليلملا
الشلللللللللللللللراقلللللللللللللللة
يلللخلللص اللللملللنلللهلللاج
التلوحلد تلحل ّول إللى
الللتللعللللليللمللي وأسلللللوب
مشلللكلللللللة صلللحلللة
علللرضللل وتلللقلللديلللمللل
عللللللللمللللللللوملللللللليللللللللة
لهؤالء الصغار ،فيلملا
الللبللروفلليللسللور عللبللد
يللجللهللل الللمللجللتللملللع
المجيد ثابتي ،رئيس
الللجللزائللري الللمللفللهللوم
مصلللللللحلللة اللللطلللب
الحقيقي لكلمة اللطلفلل
الللنللفللسللي لللألطللفللال
الللللللللللتللللللللللوحللللللللللدي.
بمستشفلى الشلراقلة،
تقول السيلدة ملريلم و
تطر إلى مخطط وطني لمكافحة مرض اللتلوحلد تلعلتلملد
هي أم لتوأم يبلغان من العمر سبع سنلوات ويلعلانليلان ملن
علي وزارة الصحة بالتعاون مع وزارات مختلفة و كلذللك
التوحد ،أنّها اكتشفت حالة طفليها عندما بلللغلا  28شلهلرا،
اللجنة الوطنية للصحة العقلية اللتلي تلقلدم تلقلاريلرهلا إللى
ومن بين أهم األعراض التلي أ ّكلدت للهلا بلأنلهلملا أصليلبلا
اللللللللللللللللحلللللللللللللللكلللللللللللللللوملللللللللللللللة.
رئللللللللللللللليلللللللللللللللس
بالمرض ،هي عدم التفاعل معها عندملا تلتلحلدث إلليلهلملا،
وقال البروفيسور «ما نقوم ب ربما يمثل خلطلوة صلغليلرة
وقالت مريم بأنها لم تلتلقلبلل اللوضلع فلي اللبلدايلة علنلدملا
بالنسبة لنا ،لكنها ال تزال خطوة كبيرة لألطفال المصابليلن
اكتشفت الحقيقة ولكنها تكيفت مع الواقع المر ،حيث قاملت
بالتوحد وأولياء أمورهم ،مع العلم أن يلتلم تسلجليلل حلاللة
بعرض طفليها علللى أخصلائلي فلي األرطلوفلونليلا علللى
مستوإ العيادة ملتلعلددة اللخلدملات للذراع اللمليلزان ،وتلم واحدة لكل  222والدة» ،وفلي ظلل غليلاب رقلم رسلملي
حول عدد أطفال التوحد في الجزائلر أشلار اللبلروفليلسلور
توجيهها إلى مستشفى دريد حسين بالجزائر العاصملة ،إال
أن بّعد المسافة وقلة اإلمكانيات جعلها تعود من جديلد إللى ثابتي إلى إحصاء نحو  522ألف مصاب.
ذراع الللملليللزان ،مللا جللعللل حللالللة الللطللفللللليللن تللتللحللسللن .وأ ّكد البروفيسور أن هذا المرض أصبح مشكلة حقيقية في
الصحة العمومية بالجزائر ،حيث يتطلب رعلايلة اللجلمليلع
أما السيد كمال والد الطفلة أمينة التي تبلغ ملن اللعلملر 22
من هياكل وأطباء ونفسانيين ومختصين في األرطوفونيلا،
سنة ،فقال لنا بأنّ و منذ اكتشاف مرض ابنت وهو يلواجل
معركة حقيقية معها نتليلجلة علدم تلوفلر ملرافلق وهليلاكلل معلقا بالقول  :هدفنا هو توحيد كل اللقلوإ اللطلبليلة وشلبل
لمتابعة حالتها أو لتوجيه  ،إال أن و بعد تلكلفلل مسلتلشلفلى الطبية لتحسين حياة هؤالء األطفال .ومن بليلن األعلراض
التحذيرية التي ت هر عند الطفل الرضيع الذي يقل علملر
األمراض العقلية «فرنان حنفي »بوادي عيسي بها ،شلعلر
عن ستة أشهر ،بحسب البروفيسور ثابتي ،غياب تلواصلل
بنوع من االرتياح رغم أن تلقى صدمة كلبليلرة فلي بلدايلة
األمر عندما أخبر الطبيب الذي كان يلتلابلع حلاللة ابلنلتل  ،الرضيع مع واللدتل وظلهلور للديل اضلطلرابلات نلفلسليلة 10
وحركية واضطرابات النوم الخطيرة واللملبلكلرة ،كلملا أن
بضرورة أخذها إلى مستشفى األمراض العقلية للملتلابلعلة،
الرضيع المصاب بالتوحد يكون هلادئلا جلدا ،ملا يلتلطلللب
حيث أخبرنا أن تعلم أمورا كثيرة عن هذا المرض وكيفيلة
ابللللللللللنللللللللللتلللللللللل  .المرافقة منذ الوالدة...
مللللللللللع
الللللللللللتللللللللللعللللللللللامللللللللللل
كمال ،قال بأن طفل التوحلد كلللملا تلقلدم فلي اللعلملر يلجلد إعداد :ياسمين ب /سامية إخليف
صعوبات أمام  ،والهاجس األكبر اللذي يلواجلهل علنلدملا 9102-10-00
يصل إلى سن التمدرس ،حيث أن أغلب المدارس ال تلقلبلل
العدد  ، 7مارس 9102
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انعدام الحافالت ..واألسعار تتجاوز  2222دج
سائقو سيارات األجرة يستغلون الحراك لفرض منطق “الكورسة”
تحول يوم الجمعة وهو المخلصلص للمللليلونليلات اللحلراك
الشعبي ،إللى يلوم يسلتلغلل فليل بلعلض سلائلقلي سليلارات
األجرة قلة وسائل النقل والحركية في اللبلللديلات واألحليلاء
التي تشهد مسيرات ،فيسعون للتلحلقليلق أربلاح ملن خلالل
فرضهم أسعارا خيالية وإرغامهم الزبائن وهم في الغالبليلة
موظفون على قبول “الكورسات” حتى يلتحقوا بملنلاصلب
عملهم.
تتجدد معاناة الموظفين لاللتحا بوظائفهم كل يوم جملعلة،
وهذا منذ بدء الم اهرات الشعبية في  00فيفري الماضي،
فالعثور على وسيلة نقل أقرب للمستحي ،فالحلافلالت شلبل
مللعللدومللة ،لللذا يضللطللر
المواطنون للاللسلتلنلجلاد
بسيارات األجلرة وهلي
الفرصة السانحة لبعض
السائقين للمطالبة بأجرة
مرتفعلة جلدا تلحلت ملا
يسمون “كلورسلة” ،ال
يقل سلعلرهلا علن 522
دج وتللتللجللاوز أحلليللانللا
 2222دج حسلللللب
المنطقة والوجهة.
يحكي لنا أحد المواطنين المجبر علللى اللعلملل خلالل أيلام
العطلة األسبوعية بأن النقل أصبح كابوسا مرعبا باللنلسلبلة
ل  ،فهو يغادر المنزل على التاسعة صباحا صوب ملحلطلة
الحافالت ليفاجأ بنقص كبير في أعدادها ،حتلى إن بلعلض
الخطوط ال يعمل أصحابها خلالل هلذا الليلوم للملعلرفلتلهلم
المسبقة بوجود م اهرات فليلهلا كلاللجلزائلر اللوسلطلى أو
بعض المناطق التي يمرون منها مثل باب الوادي ،اللقلبلة،
حسين داي ،باش جراح ،بلوزداد فتبقى سيارة األجرة هلي
الخيار الوحيد المطروح أمام  ،وهنا تبدأ معانلاة ملن نلوع
آخر ،حيث يكون مضطرا للقبول بنقل “كورسة” إلى مقر
عمل بـ 622دج ،فالسلائلقلون يلرفضلون أي علملل بلملبلدأ
العداد ويتحججون بالمغامرة فلي اللنلقلل واللحلركلة خلالل
الم اهرات.
وهو ما أكد لنا العديد من الموظفين فلي قلطلاعلات هلاملة
أرغمهم الحراك الشعبي علللى اللخلروج للللعلملل فلي أيلام
الجمعة ليقعوا فرائس لالنتهازييلن ،فلاللملعلانلاة واحلدة فلي
العاصمة والشوارع المغلقة هي ما يبرر ب بعض سلائلقلي
سيارات األجرة رفعهم األسعار لعلهم يؤمنون ثمن الليلوم،
أمام عزوف الكثير من المواطنين علللى ركلوبلهلا ،فلحلتلى
“الكورسة” التي كانت فلي األيلام اللعلاديلة بـل 422ديلنلار
تعرف زيادة بـ 022دج في نهاية األسلبلوع .وطلاللب أحلد
العدد  ، 7مارس 9102

المواطنين من السلائلقليلن اللنل لر إلليلهلم بلعليلن اللرحلملة،
فجلمليلعلهلم إخلوة وقضليلتلهلم واحلدة وهلي اللوطلن اللذي
يشتركون جميعا في حب  ،لذا ال داعي الستغالل مثلل هلذ
الل للروف واسللتللنللزاف جلليللوب إخللوانللهلم الللذيللن يللمللألون
الشوارع ويغامرون بكل شيء من أجلهم.
وال يقتصر األمر على الفترة الصباحية فقط ،بل حتى بلعلد
انتهلاء اللمل لاهلرات يلعلملد بلعلض السلائلقليلن السلتلغلالل
المحتجين من أجل إنقاذ الوطن وتحرير من العصابة ،فال
تشفع لهم صور النساء بأطفاللهلم اللرضلع اللذيلن خلرجلوا
ليهتفوا للوطن ،وال الشباب الحامليلن للللرايلات اللوطلنليلة،
يقول للنلا أحلد الشلبلاب
خالل مسيرات الجملعلة
الماضية كلنلت مصلابلا
بللالللتللهللاب فللي الللكللاحللل
وبحكم المشي والوقوف
لفترة طويللة ،علاودنلي
األلللللم مللللرة أخللللرإ،
وكنت في تلللك األثلنلاء
فللي سللاحللة أول مللاي
قبالة مستشفى مصطفى
باشا فأوقفت سيارة أجرة وطلللبلت ملن سلائلقلهلا إيصلاللي
لحسين داي ،لكن رد عليا بأن سيأخذني “كورسة” بـ522
دج مع أن السعر في األيام العادية ال يلزيلد علن  252دج
فللرفضللت وقللررت الللمللشللي بللدال مللن الللرضللوف لللهللؤالء
االنتهازيين.
وكشف لنا بعض السائقين الذين إلتقتلهلم “الشلرو ” ،بلأن
العمل يوم الجمعة بات مشكلة حقليلقليلة للهلم ملنلذ انلطلال
الم اهرات الشعبية في  00فيفلري اللملنلصلرم ،حلتلى أن
الكثيرين أصبحوا يفضلون تخصليلصل للللراحلة بلدال ملن
الخروج والعمل في أجواء وطرقات غير متوقعة ،ليضيف
المتحدثون مرات تكون الدروب ساللكلة وآملنلة وبلوسلعلك
إيصال الزبون هناك وأحيانا أخرإ يلتلم غلللقلهلا بلطلريلقلة
مفاجئة ويطلب منا العودة أو سلللك طلريلق آخلر ،وهلنلاك
العديد من األحياء يستحيل الوصلول إلليلهلا ،ألنلهلا تشلكلل
11
نقطة عبور للمت اهرين المتجهين صوب البريد المركلزي
مقر الم اهرات في العاصمة ،فغالبية السائقيلن اللعلامللليلن
في الجهة الغربية هم وحدهم من يستطيعون اللتلنلقلل بلكلل
حرية.
زهيرة مجراب 9102-10-02

ميديا-ثقافة
أصحابها يقاومون العصرنة ويواجهون مصيرا مجهوال
هكذا قضت التكنولوجيا على مهن الزمن الجميل

يبق إال القليلون الذين يطلبون خلدملاتلنلا
فاألغلبية تفضل شراء أحلذيلة صليلنليلة
كرتونية ترمى بعد أيام من االسلتلعلملال

اإلسكافي والساعاتي ..المصور اللفلوتلوغلرافلي واللملوزع
البريدي محالت الهواتف اللعلملومليلة وملقلاهلي اإلنلتلرنلت
وشركات الحراسة ومؤسسات صناعة الور  ..هي نملاذج
لمهن “تحتضر” بسبب هبوب رياح التكنولوجيلا اللحلديلثلة
عليها وتعويض اآللة لإلنسان في مهام  ،ما يلجلعلل للقلملة
عيش آالف الموظفين والعمال على كف عفريت..
يعرف السّجل التجاري شطبا وتراجعا متواصال لكثير ملن
النشاطات بعلد أن بلارت تلجلارتلهلا ،كلملا تلعلرف بلعلض
المؤسسات تقليصا رهيبا فلي علدد علملاللهلا جلراء تلفلو
التكنولوجيا على العمال وعدم ملواكلبلة هلؤالء للتلطلورات
العصر وانعدام التكوينات الحديثة بما يناسب المستجدات.

“الللتللاكسللي فللون” و”مللقللاهللى اإلنللتللرنللت” تللدخللل غللرف
اإلنعاش
يتجلى اندثار محالت الطاكسي فون والهواتلف اللعلملومليلة
ومقاهي االنترنيت من خلالل جلوللة خلفليلفلة بلأهلم اللملدن
الكبرإ للوطن أين بات مصادفتها غرابة يلتلوقلف علنلدهلا
المارون ،ورغم كساد هذ التجارة إال أن أصلحلابلهلا علللى
قلتهم أدخلوها غرف اإلنعاش ودعموها ببعلض اللخلدملات
الجانبية مثل النلسل واللطلبلع وإعلداد اللبلحلوث للللتلالمليلذ
وتحرير مذكرات الطلبة وأطروحاتهم واستصدار مواعليلد
إدارية وتسوية فواتير عن بعد وما إلى ذلك…
وحسب شهادات البعض فإن الهاتف النقال وسيل علروض
المتعاملين على اختالفهم يعجّل برحيلهم وخلت ملحلالتلهلم
اال من بعض المسنين الذين قد يلتلصلللون بلأهلللهلم خلارج
الوطن أو يتواصلون معهم بالوسائط االجتماعية مع بعض
الشباب والطلبة.
الساعاتي واإلسكافي حرف تنت ر توقيع شهادة وفاتها…
بالكاد أصبحنا نعثر على اسكافي أو ساعاتي في المدينة بل
إن البحث يأخذ منّا وقتا طويال في كثير من األحيان نلعلود
األدراج خائبين.
اقتربنا من اسكافي بلاللعلاصلملة وسلأللنلا علن حلالل بليلن
الماضي والحاضر فتنهد بنبرة حزينة وقلال “للأللسلف للم
العدد  ، 7مارس 9102

وهو مادفع جل زمالئي للتخلي عن الحرفة وتغييرها فلهلي
لم تعد تؤكل الخبز“.
وهذا حال ال يختلف كثيلرا علن حلال السلاعلاتلي اللذي ال
يقصد إال من يعشق جمال الساعات الحائطية أو الليلدويلة
الفاخرة وهم أيضا قلة.
ّ
التصوير الفوتوغرافي ..محالت تعجّل بالرحيل
كلانلت ملحلالت اللتلصلويلر اللفلوتلوغلرافلي قلبلللة للجلمليلع
الجزائريين لتوثيق أفراحهم وذكرياتهم ،سيما أيام العيد أين
كانت تصطف الطوابير إلى خارجها ،لكلنلهلا الليلوم بلاتلت
مهجورة إال من أفراد يعدون علللى األصلابلع يلقلصلدونلهلا

لصور الهوية المطلوبة فلي اللملللفلات اإلداريلة أو بلعلض
جرعات الحياة التي تنعشها في الفترة الصيفية خالل موسم
األعراس بعد أن أضافت التصلويلر علن طلريلق اللفليلديلو 12
للتصوير الفوتوغرافي وما رافق ذلك من خدمات جلانلبليلة
كبيع الذاكرة الحاف ة واأللبومات وإطارات الصورة..
كريمة خالص 9102-19-90

ميديا-ثقافة
فيها اللملحلطلة اللملعلدنليلة .وتلم
عين تموشنت قبلة للسياحة المتنوعة
إنجاز ملخلطلط اللتلهليلئلة اللذي
إلى جانب استال  10مةسسات فندقية قبل موسم االصطياو أفرز  26مشروعلا ،بلملا فليلهلا
محطتان ملعلدنليلتلان تضلملنلان
فناد وإقامات سياحيلة ،علللملا
أن هذا المخطط مر بثالث مراحل ،وصلوال إللى ملرحلللة
قامت ملديلريلة السليلاحلة بلواليلة عليلن تلملوشلنلت ،قصلد
المصادقة ،حيث أبقى أعضاء المجلللس الشلعلبلي اللوالئلي
التصدي للتالعب بالعقار ،بتقديم إعذارات للللملسلتلثلملريلن
تحف ات علي  ،ن ير غياب دراسة هيدروللوجليلة ملعلملقلة
الذين لم ينطلقوا بعد في إنجاز مشاريعهم ،قبل التوج إللى
تخص الميا الجوفية المتواجدة ،حتى ال تستلنلزف اللثلروة
السحب النهائي لهذ العقود ،مثلملا جلاء علللى لسلان نلور
الللللبللللاطللللنلللليللللة مللللن قللللبللللل الللللمللللسللللتللللثللللمللللريللللن.
الدين رمضاني ،مهندس دولة في السكن واللعلملران علللى
من جهة أخرإ ،استقبلت مديريلة
السلليللاحللة مللؤخللرا 68 ،ملللللفللا
لالستثمار في مجال الفنلدقلة ،ملن
شأنها سلد اللعلجلز اللملسلجلل فلي
مللجللال اإليللواء ،خللاصللة خللالل
موسم االصطياف الملقلبلل ،يلأتلي
ذللللك فلللي ظلللل ارتلللفلللاع علللدد
المصطافين الوافدين إلى اللواليلة
من سنة إلى أخلرإ ،واللذي فلا
الللمللوسللم الللمللاضللي  27مللللليللون
مصللللللللللللللللللللللللللللطللللللللللللللللللللللللللللاف.
كما تحصي المديرية الوصية إلى
يللومللنللا هللذا 06 ،فللنللدقللا بللطللاقللة
اسللتلليللعللاب تصللل إلللى 4241
سريرا ،ويرتلقلب اسلتلالم خلملس
مؤسسات فندقية خالل الموسم القادم ،ملثلللملا كشلف علنل
مستوإ مديرية السياحة ،مضيفا أن عدد المتحصلين علللى
علي بوطالب ،مفتش في السياحة ،مضيفا أن هناك عشلرة
عقود االمتياز يقدر بنحو  64مستثمرا ،منهم ملن تلحلصلل
على قرار االمتياز ،في حين بلغت وتيرة أشغال المشاريلع مناطق للتوسع السياحي على مساحة  2922هلكلتلار .كلملا
أن الجهود مبذولة للكلسلر األسلعلار اللتلي يلحلددهلا سلو
 92بالمائة ،على غرار فندقين اثنيلن بشلاطل «سلاسلل»،
العرض والطلب فيما يخص الح يرة الفندقية الكبيرة التلي
يرتقب استالمهما خالل موسم االصطياف اللملقلبلل ،تلبلللغ
تحوزها الوالية ،عللملا أن عليلن تلملوشلنلت تضلم فلنلاد
أشغال بعض المشاريع  52بالمائة ،بينما أخرإ لم تنلطلللق
بعد ،حيث ّمنحلت للهلم إعلذارات قلبلل أن يسلحلب ملنلهلم ب»ثالث نجوم» ،علللى غلرار قلريلة اللعلطلل ،اللبلركلة،
ببوزجار ،القرية السياحية ،أوالد بلوجلملعلة ،وللكلواريلوم
االملللللللللتللللللللليلللللللللاز ويلللللللللملللللللللنلللللللللح آلخلللللللللريلللللللللن.
صللللللللللللللللللللللاف.
بللللللللللللللللللللللبللللللللللللللللللللللنللللللللللللللللللللللي
أما بالنسبة للسياحة الحموية ،وبالتحديد المركب السليلاحلي
في السيا  ،تسعى مديرية السليلاحلة إللى إعلادة االعلتلبلار
الحموي أو المحطة المعدنية لحمام بوحجر ،التي أنلجلزت
للسياحة الغابية التي تبقى من اهلتلملاملات اللقلطلاع ،حليلث
سنة  ،2974وباتت بحاجة ماسة لعملية تأهيل وتجديد ،فقد
يجري التحضير خالل هذ السنلة ،للتلهليلئلة أربلع غلابلات
استفاد من مشروع ضخم بقيمة مالية قدرت ب 82مللليلار
سنتيم ،باعتماد مكلتلب دراسلات إسلبلانلي أعلطلا صلبلغلة لالستجمام ،على غرار غابلة «ملدريلد» بلرشلقلون وغلابلة
«كامراطا وكروس »بالشنتوف ،واالسلتلفلادة ملن غلابلات
تتماشى والمعايير الدولية ،حيث تسير األشغلال علللى قلدم
أخرإ مرهونة بنجاح هذ الغلابلات األربلع ،حلتلى تلكلون
وسا  ،وشملت إنشاء «بنغلوهات» ،وإعادة تهيلئلة بلعلض
هناك سياحة غابية من مة ،ناهيك عن السياحة الدينية التي 13
غرف الفند والمسبح ،وقاعة السينما .كما تلتلواصلل هلذ
تتوفر عليها الوالية ،هناك عدة زوايا ،عللى غلرار زاويلة
األشغال على مراحل بهدف ضمان راحة السياح واللزوار
اللللذيلللن يلللقلللصلللدون اللللملللكلللان ،نللل لللرا ألهلللمللليلللتللل « .الللغللازولللي »وزاويللة «سلليللدي يللعللقللوب» ،إلللى جللانللب
الت اهرات الشعبية المعروفة بالوعدة ،بحيث تحصلي كلل
يبقى االستثمار الحموي ،باستثناء المحطة المعدنية للحلملام
بوحجر ،محتشما وضعيفا ،في انت ار اللتلفلاتلة جلديلة إللى بلدية وعدة موسمية خاصة بها.
منطقة الحامضة ،في حين تسلجلل بلللديلة حلملام بلوحلجلر
منطقة للتوسع السياحي تقدر مساحتها ب 70هكتلارا ،بلملا محمد عبيد 9102-10-12
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تاريخ-ذاكرة
المتحف المركزي للجيش
ذاكرة تاريذية ومرآة للماضي والحاضر
يّع ّد المتحف المركزي للجيش الذي يحمل اسلم ”اللملجلاهلد
الفقيد الرئيس الشاذلي بن جديد” ،معلما تاريخيا يحوي بين
جنبات تفاصيل مختلف الحضارات والثقافات اللتلي ملرت
علللللى الللجللزائللر عللبللر الللعللصللور ،وصللوال إلللى الللثللورة
التحريرية المباركة ،كما تحكي أجنحت الكبلرإ تلفلاصليلل

ثورة شعب أبى االستبداد والعبودية ،فثار ضد الملسلتلعلملر
في مقاومات شلعلبليلة ونضلال سليلاسلي وثلورة مسلللحلة،
حصدت مليون ونصف مليون شهيد فلي سلبليلل اسلتلقلالل
الجزائر.
قبل ولوج بوابة المتحف تقع عينا الزائر على ساحة تزيّنها
الطائرات العسكرية والدبابات الحربية وصاروف وشاحنلة
عسكرية زادهلا اخضلرار اللملكلان بلهلاء .وتلقلابلل بلوابلة
المتحف مباشرة نافورة مركزية زيّنت المدخل ،يلحليلطلهلا
من كل الجوانب نصب لألمير علبلد اللقلادر وشلخلصليلات
أخرإ ّكتب اسمها بأحرف من ذهب في تاريل اللجلزائلر،
باإلضافة إلى مجسّمات مختلفة لشلهلدائلنلا األبلرار ،اللذيلن
ضحوا بالنفس والنلفليلس فلي سلبليلل حلريلة وسليلادة هلذ
األرض المباركة ،إلى جانب األسلحة المعروضة بمختلف
أشكالها وأنواعها التي صنع بها المجاهدون النصر.
وبالجهة اليسرإ للمتحف الجناح الخاص بالرئيس الراحلل
هواري بومدين ،أول ما يش ّد انتبا الزائر السيارة السلوداء
الخاصة بالرئيس وبعض صور وأغلراضل الشلخلصليلة؛
من مسدس وبرنوس وغيرهما ،وأبرز الميداليات والهلدايلا
المق ّدمة ل من طرف رؤساء بلدان العالم ،إلى جانب جنلاح
الرئيس الشاذلي بن جديد ،ومكتبة تضم أهلم اللكلتلب اللتلي
تروي التاري المجيد للجزائر .كما يضم الجلنلاحلان قلاعلة
خاصة باألجهزة والمعدات التي استّلعلملللت خلالل اللفلتلرة
االستعمارية ،و ّوجّهت اإلضاءة كلها نحو الشاحنة المرعبة
الخاصة بنقل المساجين .أما عللى اللجلهلة الليلملنلى فليلرإ
الزائر مجسما لمدينة الجزائر قبل سنة 2812م.
دموع وجراح لم تندمل وفجر مطلٌّ...
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وفلي مشلاهللد تلاريلخلليلة تلروي ملرارة وأسلى ملا علاشل
الجزائريون خالل الفترة االستدمارية ،لوحات فنية تص ّور
عللذاب الشللعللب الللجللزائللري ،علللللى غللرار خللط شللارل
وموريس ،والجالد والمقصلة ،ودموع الثلكلاللى واألراملل
واأليتام ،ومعاناة الجزائريين من الشمال إلى الجنوب ومن
الشر إلى الغرب.
وغير بعيد عن ال الم المعاش ،أشر فلجلر اللحلريلة ملن
خالل لوحات معبّرة عن فرحة اللجلزائلريليلن بلاالسلتلقلالل
والحرية؛ فمجرد الن ر إلى تلك اللوحات يبعث في النلفلس
مشاعر الفخر واالعتزاز باالنتماء إللى
بلد المليون ونصف مليون شهيد.
عصور ما قبل التاري
يحتضن الطابق األول للمتحف اللرملز،
العصور القديملة أيضلا ،حليلث يشلاهلد
زائللر الللمللكللان الللمللوروثللات األثللريللة
والتراثية التي تركهلا أجلدادنلا للتلحلكلي
قصللة علليللش وأسللاللليللب حلليللاة عللبللر
العصور ،فنجد ب العديد ملن األسلللحلة
الحجرية المصقولة صقال دقيقا بأشكلال
مختلفة ومتلنلوعلة ،ملن بليلنلهلا رؤوس
سهام حادة حدة السكاكين.
وفي نفس الروا  ،توجد مركبة لمعلركلة دار رحلاهلا فلي
زمن غابر ،يجرها أربعة أحصنة متصللة ،وإللى جلانلبلهلا
نصب لمختلف ملوك ذلك الزمان ،على رأسهم ماسليلنليلسلا
ويوغرطة ،وملجلسلملات ألهلم اللملعلارك اللتلي علرفلتلهلا
الجزائر آنذاك ،على غرار معركة الطاسيلي .كملا نلالحلظ
بعض اللوحات الزيتية الخاصة بمعارك خاضتها المملللكلة
النوميدية ،وتمثاال كامال يلعلرض للبلاس جلنلدي نلومليلدي
يرتدي قبّعة حديدية ،حامل للسهام ،ن رتل تلحلملل اللحلزم
وتزرع الخوف والرهبة في اللنلفلوس ،وهلي دالللة علللى
حزم وعزيمة جنود نوميديا...
الجيش الشعبي سليل جيش التحرير
وأخيرا يصل الزائر إلى روا الجيش اللوطلنلي الشلعلبلي،
الذي حجز خصيصا لعرض مهام جليلشلنلا السلاهلر علللى
حماية األرض اللملرويلة بلدملاء الشلهلداء األبلطلال .كلملا
يعرض مختلف نماذج الرتب العسكرية واألللبلسلة وشلتلى
أسلحة الجيش الوطني الشعبي للقلوات اللبلحلريلة واللبلريلة 14
والجوية ،باإلضافة إلى صور وبيانات لمختللف اللملحلافلل
والنشاطات الوطنية منها والدولية التي شهدتها الجزائر.
كاتيا زارب 9102-10-02

تاريخ-ذاكرة

وعدة سيدي عبد العزيز تعود بعد 01
بلللللللللللللللاللللللللللللللللجلللللللللللللللللللللللللللللللفلللللللللللللللة:
الشلللللللللللللللارف
وعللدة سلليللدي عللبللد الللعللزيللز تللعللود بللعللد  22سللنللوات
عاشت مدينة الشارف الواقعة علللى بلعلد  52كلللم غلرب
عاصمة والية الجلفة خالل الثالثة األيام األخيرة على وقع

أهازيج وعدة الحاج سيدي عبد العزيز بلعلد طلول غليلاب
لهذ الطقوس المجتمعية اللتلي تلجلملع الصلغليلر واللكلبليلر
القريب والبعيد على عادات للم تضلملحلل أبلدا رغلم ريلح
الللللللللللتللللللللللحللللللللللوالت االجللللللللللتللللللللللمللللللللللاعلللللللللليللللللللللة.
امتزج االحتفال الشعبي والجماهيري بوعدة الحاج سليلدي
عبد العزيز ببلدية الشارف بوالية الجلفة بنسمات االحتلفلاء
الرسمي باللذكلرإ الـلـل  64النلدالع اللثلورة اللتلحلريلريلة
المجيدة التي كانت ملوعلدا النلطلال اللتل لاهلرة بلبلعلدهلا
االجتماعي حيث زادت نفحاتها رفع اللرايلة اللوطلنليلة فلي
مداخل ومخارج المدينة ابتهاجا بالحدثين حليلث وبلاللقلرب
من الطريق اللملؤدي للملنلطلقلة تلاوزاة بلملحلاذاة اللنلسليلج
الحضري للشارف اجتمعت حشود سكان المدينة والوافدين
لها من مختلف ربوع واليات الوطن وكذا القريبين من هذا
الحدث ناهيك عن جموع المحبين واللملوللعليلن بلاللوعلدات
التي تثلج القلوب وتحيي النفوس بعادات مجتمعية أصيللة.
الفنتلازيلا و اللعلللفلة حلاضلرة بلقلوة فلي وعلدة اللعلبلازيلز
ولعل أهم ما ميز الحدث الذي حضر ل اللعلبلازيلز (نسلبلة
لعرش الحاج سيدي عبدالعلزيلز) بلكلل علزيلملة وإصلرار
وقاربوا المسافة الطويلة التي كانت تبعلدهلم علن وعلدة ال
طالما تشبث بها أباءهم وأجلدادهلم هلو اللحلضلور اللقلوي
للفرسان من مختلف واليات الوطن والمنلاطلق اللملجلاورة
إلمتاع الحاضرين بــ اللفلنلتلازيلا واللللبلاس األصليلل اللذي
أصبحت رؤيت تكاد تذكر الكثليلريلن ملن كلهلول وشليلوف
العدد  ، 7مارس 9102

المنطقة بلوحات فنية أللفلوهلا فلي اللملاضلي
سنوات القريب وأصبحت لهم اليوم بمثابلة ذكلريلات
في سجل األذهان كما تم تنل ليلم خلالل هلذ
الت اهرة العلفة وهي سباقات الخيالة كما يصلطلللح عللليل
محليا أيضا ب المشاوير وهي تلتلبلع اللفلرسلان بلبلعلضلهلم
بعض على خط واحد ثم يسيلرون بلكلل أريلحليلة رافلعليلن
رؤوسهم شامخين ثم يبدأون بالجري والتسابق مع طلللقلات
البارود ما يجعل األرض تهتز بجوار الميادين المخصصة
السللللللللبللللللللاقللللللللات .
مللللللللؤقللللللللتللللللللا لللللللللهللللللللذ
وانبثق عن هذ الوعدة التي نشطلت اللملديلنلة للثلالث أيلام
متتالية الخصال الطيبلة وصلفلات اللجلود واللكلرم لسلكلان
المنطقة حيث فتحت أبواب كل البيوت للضيوف بتقديلملهلم
صينيات القهوة والفناجين المتراصة وبصحون (الرويلنلة)
التي تحضر من طحين القمح اللملحلملص .ثلم يلأتلي وقلت
منتصف النهار حتى تجد رجال المنطلقلة وخليلرة شلبلابلهلا
يستوقفون الضيوف على قارعة الطريق لعللهلم يلحلضلون
بمتعة مجالستهم وتقديم لهم معروف الوعدة اللملتلملثلل فلي
الكسكسي باللحم وكل ما تجود ب العائالت كرما ومقلدرة.
كما أمتعت طلقات البارود هي األخرإ الحاضريلن حليلث
دوت أصوات البرود السماء عند سلملاع كلللملة واحلد ملن
فارس همام يطلق العنان ألقران بكلملة ملكلاحلل فليلقلبلض
الفرسان أصابعهم على الزناد في لح ة واحدة تتعاللى فلي
الطلقات وتتناثر بقايا البلارود فلي جلو ملن اللفلرجلة علنلد
الكبار لكنها بالمقابل تربك األطفال فليلضلعلون أصلابلعلهلم
على أذانهم خوفا من دويها ليعودون بعدها ألجواء الفرحلة
واللللللبلللللهلللللجلللللة اللللللتلللللي تلللللطلللللبلللللع اللللللملللللكلللللان.
من بعيد حضرنا لعروض الفنتازيا يقول عبد الحفيظ وهلو
أحد الزائرين الذي اصطحب أبناء مع من واليلة تليلارت
مستمتعا بكل اللح ات التي تغمر المكان ولعل أهمها عللى
حد تعبير الولوج إلى مخبر اللتلصلويلر اللملتلنلقلل لللل لفلر
بصور تذكارية تراثية حيث دخل فلي طلابلور طلويلل ملن
أجل أن يلبس أبلنلاء للبلاس اللفلارس األصليلل وملن ثلملة
يمتطون الجواد المزر كشسرج بكل األلوان الزاهية وفلي
األخير نال مراد وح ي بالصور التي سيعود بهلا للألهلل
لكي تحفظ في سجل الذكريات الجميلة كلملا كلان كلل ملن
15
القوال و الحكواتي و المداح والشعلر الشلعلبلي حلاضلريلن
بقوة في هذا الحدث الثقافي الممزوج بعبق تلاريل اللثلورة
المجيدة ...
ت .يوسف 9102-00-10

كتب
إشكالية تمويل التنمية المحلية
محمد بن صوشة
دار الحامد

مجالت
المجلة الجزائرية
للعلو القانونية االقتصادية والسياسية
عدد  / 19جوان 9102

هذ الدراسة تتمحور حول إبراز نوعية العالقة التي تحكم اإلدارة
المركزية باإلدارة االقليمية في مجال تمويل التنمية المحلية...
تنثير التكنولوجيا اإلعال واإلتصام على
العملية التعليمية في الجزائر
ابراهيم عمر يحياوي
اليازوري للنشر

مجلة اإلحصاء واالقتصاد التطبيقي
العدد  /92ديسمبر 9107

تهدف هذ الدراسة إلى إيضاح أثر استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
في العملية التعليمية من خالل العمل والتحكم في وسائط االلكترونية الجديدة
مصير أنثى
نقادي بشرإ
دار القدس العربية
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بشرإ نقادي من مواليد  ،2996كاتبة ،صحفية ،وإعالمية بدأت بالعمل
كصحفية متربصة في القنوات الخاصة والصحف الوطنية الجزائرية...

العدد  ، 7مارس 9102

