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أللجنة ألوطنية للعائÓت أŸطرودة تطالب بحل عاجل

03

أ’تصسال بحاجة ماسسة إأ ¤إأصسÓحات

مهل :تشضاور واسضع ‘
عائÓت ‘ العراء ...مصض› Òهول..
النصضوصص التي سضبق إاعدادها
والسضلطات تتفرج

أكد رئيسس أللجنة ألوطنية للعائÓت أŸطرودة ،سساŸي حكيم ،أن أ÷زأئر Î– ⁄م أŸعاهدأت
’سسكان ،وهي أ’تفاقيات ألتي تنصس على ضسرورة تسسوية وضسعيات
وأ’تفاقيات ألتي أبرمتها ‘ ›ال أ إ
ألعائÓت ألتي هي بصسدد ألطرد من مسساكنها.
علي .شسمام

وه˘˘˘و م˘˘˘ا  ⁄ت˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘زم ب˘˘ه
السض˘˘ل˘˘ط˘˘ات ال˘ع˘م˘وم˘ي˘ة ‘
ال˘ع˘م˘ل˘ي˘ات ال˘ت˘ي ب˘اشضرتها
اإ ¤حد ا’آن ،وبقيت جل
ال˘˘ع˘˘ائ˘˘Óت ‘ ال˘ع˘راء ه˘ي
واأب˘ن˘اوؤه˘ا ،تواجه اŸصضÒ
اÛه˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ول ‘ صض˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مت
ا÷هات اŸعنية.
وذكر اŸتحدث من جهة
اأخ˘˘رى ،اأن اŸل˘˘ف˘ات ال˘ت˘ي
ع˘ا÷ت˘ه˘ا ال˘ع˘دالة اإ ¤حد
ا’آن ⁄ ،ت˘˘ع˘˘رف ال˘˘تسض˘وي˘ة
ال˘ك˘ام˘ل˘ة ،وب˘قي اأصضحابها
م˘ع˘ل˘ق ،Úوم˘ن˘ه˘ا م˘ا فصضل
ف˘ي˘ه ضض˘د ه˘ات˘ه العائÓت،
ع˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ى ال˘˘˘˘˘رغ˘˘˘˘˘م م˘˘˘˘˘ن اأن
ا’ت˘ف˘اق˘يات الدولية تنصس
ع˘˘ل˘˘ى ع˘˘كسس ذلك ،و“ن˘˘ح

اŸتضض˘˘˘˘˘˘˘˘˘رري˘˘˘˘˘˘˘˘ن ا◊ق ‘
ام˘ت˘Óك مسض˘ك˘ن ي˘عوضضهم
عن اŸسضكن الذي طردوا

م˘˘ن˘˘ه ،وه˘˘و م˘ا  ⁄ت˘راع˘ي˘ه
السض˘ل˘ط˘ات اŸع˘ن˘ي˘ة ‘ كل
عمليات الطرد التعسضفي.

من جهة اأخرى ،اسضتبعد
اŸتحدث اأن يكون ’أزمة
السض˘˘ك˘˘ن دخ˘˘ل ‘ م˘˘ع˘˘ان˘˘اة
ه˘ذه ال˘ع˘ائ˘Óت’ ،أن اأزم˘ة
السض˘˘ك˘˘ن ه˘˘ي اأزم˘ة ج˘م˘ي˘ع
ا÷زائ˘˘˘˘ري ،Úوح˘˘˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘ا ’
ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي ح˘˘˘ل اأزم˘˘˘ة ه˘˘˘ذه
ال˘˘ع˘˘ائ˘Óت ال˘ت˘ي ت˘ع˘رضضت
ل˘ل˘ط˘رد ال˘ت˘عسض˘ف˘ي ،منوها
اإ ¤اأن اŸشض˘˘ك˘ل ي˘ك˘م˘ن ‘
ع˘˘˘˘˘˘˘˘دم احÎام ح˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘وق
ا’إنسض˘˘˘ان ،وال˘˘دوسس ع˘˘ل˘˘ى
ك˘˘رام˘˘ة اŸواط˘˘ن ب˘˘ط˘˘رده
من بيته ،ورميه ‘ العراء
دون م˘˘˘˘ب˘˘˘ا’ة ،م˘˘˘وؤك˘˘˘دا اأن
ال˘˘˘˘تسض˘˘˘ي Òه˘˘˘و السض˘˘˘بب ‘
الوقوع ‘ هذه ا◊ا’ت.

’وقات ألعمل
’مرية ألوزأرية أŸنظمة أ
طالبت باحÎأم أ أ

عمال ميناء ا÷زائر الدو‹ يقررون الدخول ‘ إاضضراب Ÿدة  3أايام
ق˘˘ررت ن˘˘ق˘اب˘ة ع˘م˘ال م˘ي˘ن˘اء ا÷زائ˘ر
ال˘˘˘دو‹ ال˘˘دخ˘˘ول ‘ اإضض˘˘راب ،ب˘˘ع˘˘د اأن
تعÌت ا÷و’ت ا’أو ¤من ا◊وار الذي
ب˘اشض˘رت˘ه م˘ع اإدارة اŸي˘ن˘اء ،م˘ن˘ذ ث˘Óث˘ة
اأسضابيع تقريبا.
وحسض˘˘ب˘˘م˘˘ا اأك˘˘ده اŸك˘˘ل˘˘ف ب˘˘ا’إع˘˘Óم
ل˘˘ل˘ن˘ق˘اب˘ة ،شض˘ري˘ف˘ي ع˘ب˘د السض˘Óم ،ف˘اإن˘ه
ت˘˘˘ق˘˘˘رر ب˘˘˘ع˘˘د ا÷م˘˘ع˘˘ي˘˘ة ال˘˘ع˘˘ام˘˘ة ال˘˘ت˘˘ي
ان˘˘ع˘˘ق˘˘دت ،ن˘˘ه˘˘اي˘˘ة ا’أسض˘˘ب˘˘وع ،ب˘حضض˘ور
ﬁضض˘˘˘˘ر قضض˘˘˘ائ˘˘˘ي و‡ث˘˘˘ل Úع˘˘˘ن اإدارة
اŸيناء ،الدخول ‘ اإضضراب  ⁄يحدد
تاريخ الدخول فيه بعد’ ،أسضباب تعلقت
باÿطوات القانونية التي من الواجب
تسضويتها ’إعطاء الشضرعية لÓإضضراب.
وذك˘˘˘ر اŸت˘˘˘ح˘˘˘دث اأن اإدارة اŸي˘˘˘ن˘˘˘اء
اأصض˘˘رت ع˘ل˘ى م˘واصض˘ل˘ة ت˘ط˘ب˘ي˘ق ق˘وانÚ
غ Òال˘˘˘˘ق˘˘˘˘وان Úا÷زائ˘˘˘˘ري˘˘˘ة ‘ تسض˘˘˘يÒ

شض˘˘˘وؤون ال˘˘ع˘˘م˘˘ال ،وه˘˘و م˘˘ا  ⁄ت˘˘ت˘˘ق˘˘ب˘˘ل˘˘ه
النقابة’ ،أن اأعذار ا’إدارة غ Òمقبولة،
ول˘˘يسس م˘˘ق˘˘ن˘˘ع˘˘ة ،خ˘˘اصض˘˘ة ف˘ي˘م˘ا ي˘ت˘ع˘ل˘ق
ب˘˘˘ا’أم˘˘˘ري˘˘˘ة اÙددة ل˘˘˘فÎات ال˘˘˘ع˘˘˘م˘˘ل
باŸوانئ ،وهي ا’أمرية  ،40 - 75التي
صض˘˘˘ادق ع˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ا رئ˘˘يسس ا÷م˘˘ه˘˘وري˘˘ة،
وصض˘˘درت ‘ ا÷ري˘˘دة ال˘رسض˘م˘ي˘ة ،سض˘ن˘ة
 ،1975وبقيت سضارية اŸفعول اإ ¤غاية
ال˘˘ي˘˘وم ،اإ’ اأن اإدارة اŸي˘˘ن˘˘اء ن˘فت ذلك،
بقولها اإن ا’تفاقية التي اأبرمت بينها
وب Úوزارة ال˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل  ⁄ت˘˘˘˘اأخ˘˘˘˘ذ ب˘˘˘˘عÚ
ا◊سضبان هذه ا’أمرية ،كمحاولة منها
للهرب اإ ¤ا’أمام.
م˘˘ن ج˘ه˘ة اأخ˘رى ،ن˘ف˘ى اŸت˘ح˘دث اأن
اأك Ìم˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن  500ع˘˘ام˘˘ل واف˘˘ق˘˘وا ع˘ل˘ى
ال˘˘دخ˘˘ول ‘ اإضض˘˘راب Ÿدة ث˘Óث˘ة اأي˘ام،
بعد اأن كان مقررا الدخول ‘ اإضضراب

مفتوح ،اإ’ اأن ا’إشضعار به يقتضضي منح
ا’إدارة  20يوما ،وهي اŸدة التي قال
ع˘ن˘ه˘ا اŸت˘ح˘دث اإن˘ه˘ا ط˘وي˘ل˘ة ،ل˘ي˘ت˘قرر
بعدها الدخول ‘ اإضضراب Ÿدة ثÓثة
اأيام’ ،أن ا’إشضعار به يتطلب ا’نتظار
ث˘˘م˘˘ان˘˘ي˘˘ة اأي˘ام ف˘ق˘ط ،مضض˘ي˘ف˘ا اأن وزارة
ال˘˘ن˘˘ق˘˘ل ن˘فت اأق˘وال ا’إدارة ح˘ول اإل˘غ˘اء
ا’أم˘ري˘ة ال˘ت˘ي ’ ت˘زال سض˘اري˘ة اŸف˘عول
اإ ¤ح˘˘˘د ا’آن ،وق˘˘˘الت اإن˘˘˘ه م˘˘˘ن ي˘˘دع˘˘ي
ذلك ،ع˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ه اإث˘˘ب˘˘ات اأق˘˘وال˘˘ه ب˘˘وث˘˘ي˘˘ق˘˘ة
رسضمية ،وما دون ذلك غ ÒمعÎف به.
ل˘˘Óإشض˘˘ارة ،ف˘˘اإن ن˘˘ق˘اب˘ة ع˘م˘ال م˘ي˘ن˘اء
ا÷زائ˘˘ر ال˘˘دو‹ فضض˘˘لت ق˘˘ط˘ع ج˘و’ت
ا◊وار التي دعت اإليها ا’إدارة ،اإ’ ‘
حالة واحدة ،وهي خضضوع ا’إدارة اإ¤
ال˘˘ق˘˘وان Úا÷زائ˘˘ري˘˘ة ‘ تسض˘ي Òشض˘وؤون
ع لي .شض مام
العمال.

’صسÓح ألوطني
’مة ‘ ملتقى أ إ
’سسÓمية ورهانات أ أ
أ◊ركة أ إ

تنظم حركة اإلصضÓح الوطني ،يومي  30و 31من الشضهر ا◊ا‹ ،ملتقاها
الدو‹ الثا Êحول ا◊ركة اإلسضÓمية ورهانات األمة اإلسضÓمية.

وسض˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘ن˘˘اول اŸل˘˘ت˘˘ق˘˘ى -حسضب ب˘˘ي˘˘ان
◊رك˘˘ة ا’إصض˘˘Óح ال˘˘وط˘˘ن˘˘ي -ج˘˘م˘˘ل˘ة م˘ن
اÙاور ال˘˘ت˘˘ي ت˘˘ه˘˘م ا’أم˘˘ة ا’إسض˘˘Óم˘˘ي˘ة،
كرهان تكريسس الهوية ا◊ضضارية لÓأمة

كمحور اأول ،اÙور الثا Êرهان مقاومة
ا’ح˘˘˘ت˘˘˘Óل وال˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘رر م˘˘˘ن ال˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ة
ا’سض˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘م˘˘اري˘˘ة ،اÙور ال˘˘ث˘˘الث ره˘˘ان
ا◊ري˘ات ،ال˘دÁق˘راط˘ية ودولة القانون،

واÙور ال˘راب˘ع ره˘ان ال˘ت˘نمية الشضاملة،
وق˘˘˘˘د دع˘˘˘˘ي ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘نشض˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط اÙاضض˘˘˘رات
›م˘˘˘وع˘˘˘ة م˘˘˘ن ا’أسض˘˘ات˘˘ذة م˘˘ن ال˘˘داخ˘˘ل
واÿارج.

كما سساهمت ‘ “وين ألعديد من أŸشساريع وألنشساطات ألتنموية

مؤوسضسضة القذا‘ اÒÿية “ول مشضروع ا‚از ثانوية جديدة ببئر توتة
اأع˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘نت وزارة الÎب˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ة
ال˘وط˘ن˘ي˘ة ع˘ن م˘ن˘اقصض˘ة وط˘نية
ودول˘˘ي˘˘ة ’‚از ث˘˘ان˘˘وي˘˘ة بسض˘ع˘ة
ب˘األ˘ف م˘ق˘ع˘د ب˘يداغوجي ،ببئر
ت˘˘˘˘˘˘˘وت˘˘˘˘˘˘ة ،ج˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘وب ا÷زائ˘˘˘˘˘˘ر
العاصضمة ،بتمويل كهبة من قبل
م˘وؤسضسض˘ة ال˘ق˘ذا‘ ل˘ل˘ج˘م˘ع˘يات
اÒÿية والتنمية الليبية.
وكشضفت اŸناقصضة اأن اإيداع
م˘˘˘˘ل˘˘˘ف˘˘˘ات ال˘˘˘ع˘˘˘روضس اŸال˘˘˘ي˘˘˘ة
ل˘لÎشض˘ح ب˘ال˘نسض˘ب˘ة ل˘لموؤسضسضات

اıتصض˘˘˘˘˘ة ‘ ›ال ال˘˘˘˘ب˘˘˘˘ن˘˘˘˘اء
وا’أشض˘غ˘ال ال˘ع˘مومية ،انطÓقا
م˘˘ن ال˘˘ي˘˘وم اإ ¤غ˘˘اي˘˘ة ال˘˘ت˘˘اسض˘˘ع
عشض˘˘ر م˘˘ن شض˘˘ه˘˘ر اأوت اŸق˘ب˘ل،
ك˘˘اآخ˘˘ر اأج˘˘ل ’‚از ال˘˘ث˘˘ان˘˘وي˘˘ة
اŸرت˘ق˘ب˘ة ،ب˘ب˘ئ˘ر ت˘وتة ،بجنوب
ال˘˘ع˘˘اصض˘˘م˘˘ة ،وذلك ع˘˘ن ط˘˘ري˘ق
ال˘ت˘وج˘ه اإ ¤م˘ك˘تب ال˘دراسض˘ات
ال˘˘ت˘˘ق˘˘ن˘˘ي˘˘ة اŸت˘˘واج˘˘د بسض˘˘ع˘˘ي˘د
ح˘م˘دي˘ن ،ب˘ال˘ع˘اصض˘م˘ة ،ل˘تقدË
ع˘˘روضض˘˘ه˘˘م سض˘˘واء ال˘˘ت˘˘ق˘ن˘ي˘ة اأو

اŸالية .وعليه ،فاإن موؤسضسضة
ال˘ق˘ذا‘ اÒÿي˘ة ق˘د سض˘اه˘مت
منذ نشضاأتها ‘ “وين العديد
م˘˘˘ن اŸشض˘˘˘اري˘˘˘ع وال˘˘نشض˘˘اط˘˘ات
ال˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘وي˘˘˘ة وا’إنسض˘˘˘ان˘˘˘ي˘˘˘ة ‘
اÛا’ت ا’ج˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘اع˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ة
وا’ق˘˘˘تصض˘˘˘ادي˘˘˘ة وال˘˘˘ث˘˘˘ق˘˘اف˘˘ي˘˘ة،
ك˘اŸسض˘اه˘م˘ة ‘ ب˘ن˘اء وت˘ط˘وي˘ر
اÛت˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ات ،ومسض˘˘˘˘اع˘˘˘˘دة
ال˘˘˘ف˘˘˘ق˘˘˘راء وضض˘˘˘ح˘˘اي˘˘ا ا◊روب
وال˘ك˘وارث ‘ ك˘ل ب˘ق˘اع ال˘ع˘ا،⁄

ع˘ل˘ى غ˘رار اŸشض˘اريع التنموية
ال˘ت˘ي ق˘دم˘ت˘ه˘ا ل˘ك˘ل من النيجر
وباكسضتان والتشضاد..
وعليه ،فاإن موؤسضسضة القذا‘
اÒÿية اأشضرفت ،خÓل السضنة
ا◊ال˘˘ي˘˘ة ،اأث˘˘ن˘˘اء ال˘˘زي˘˘ارة ال˘ت˘ي
ق˘˘˘ادت ‚ل˘˘˘ه ،سض˘˘ي˘˘ف ا’إسض˘˘Óم
ال˘˘ق˘˘ذا‘ ،اإ ¤و’ي˘˘ة ت˘˘ل˘مسض˘ان،
ع˘˘˘ل˘˘˘ى وضض˘˘˘ع ح˘˘˘ج˘˘˘ر ا’أسض˘˘اسس
’‚از فندق من خمسضة ‚وم.
دا س ض ة ب ل خ ضض ر

اأك˘˘˘د وزي˘˘˘ر ا’تصض˘˘ال ،ن˘˘اصض˘˘ر
مهل ،اأمسس ،اأن النصضوصس التي
سضبق اإعدادها بشضاأن كل الفروع
اŸرت˘˘ب˘˘ط˘˘ة ب˘˘اŸه˘˘ن˘˘ة ووسض˘˘ائ˘˘ل
ا’إع˘Óم ،سض˘ت˘ك˘ون ان˘ط˘Óق˘ا من
ال˘˘دخ˘˘ول اŸق˘˘ب˘˘ل ﬁور تشض˘اور
واسضع مع ا’أطراف اŸعنية من
ج˘˘ه˘˘ة ،وال˘˘ه˘ي˘ئ˘ات اŸوؤه˘ل˘ة م˘ن
جهة اأخرى.
‘ هذا السضياق ،اأوضضح الوزير
اأن ا’أم˘˘ر  ⁄ي˘˘ك˘˘ن ي˘˘ت˘˘ع˘˘ل˘˘ق اأب˘دا
ب˘˘˘اإصض˘˘˘دار اأي شض˘˘˘يء ،ع˘˘˘ل˘˘م˘˘ا اأن
مسضار اإعداد نصضوصس القوان،Ú
وكذا Œسضيدها ،يخضضع لقوانÚ
معروفة.
ويرى مهل ،اأنه من اŸوؤكد اأن
ق˘˘ط˘اع ا’تصض˘ال ب˘ح˘اج˘ة م˘اسض˘ة
اإ ¤اإصض˘Óح˘ات ،ح˘ت˘ى ‘ شض˘قها
اŸت˘˘˘ع˘˘ل˘˘ق ب˘˘الضض˘˘ب˘˘ط ،و–دي˘˘د
قواعد اأخÓقيات اŸهنة.

واأضضاف وزير ا’تصضال يقول:
""وه˘˘˘˘ذه ال˘˘˘˘ق˘˘˘˘واع˘˘˘د ي˘˘˘جب اأو’
مناقشضتها مع الناشضرين و‡ثلي
الصض˘ح˘اف˘ي ،Úم˘ن اأج˘ل ال˘توصضل
اإ ¤ق˘˘˘˘˘اسض˘˘˘˘م مشضÎك ،يسض˘˘˘˘م˘˘˘˘ح
ب˘˘ت˘˘ف˘˘ادي ا’ن˘ح˘راف اÓŸح˘ظ
على اأك Ìمن صضعيد› ‘ ،ال
‡ارسضة مهنة الصضحافة"".
واصض˘˘˘˘ل اŸسض˘˘˘وؤول ا’أول ع˘˘˘ن
ق˘˘˘ط˘˘اع ا’تصض˘˘ال ي˘˘ق˘˘ول"" :ب˘˘ع˘˘د
ذلك ،ي˘ن˘ب˘غ˘ي ع˘ل˘ى الصض˘ح˘اف˘يÚ
اأنفسضهم وضضع ا’إطار التنظيمي
ال˘˘˘ذي ي˘˘داف˘˘ع ع˘˘ن اأخ˘˘Óق˘˘ي˘˘ات
اŸهنة"".
و‘ ه˘˘ذا السض˘˘ي˘اق ،دع˘ا وزي˘ر
ا’تصض˘˘ال اإ ¤تشض˘اور واسض˘ع ،م˘ن
شض˘˘˘اأن˘˘˘ه اأن ي˘˘˘ع˘˘˘زز م˘˘˘ك˘˘˘تسض˘˘˘ب˘˘ات
صض˘˘˘ح˘˘˘اف˘˘˘ة ت˘˘˘ع˘˘ددي˘˘ةÁ ،ك˘˘ن˘˘ه˘˘ا
اŸسض˘اع˘دة ع˘ل˘ى ت˘ن˘ظ˘يم اŸهنة
بشضكل اأفضضل"".

أرتفاع أسسعار ألدجاج لـ  400دينار
’سسوأق أ÷زأئرية
با أ

بولنوار :اسضتÒاد اللحوم من الهند لن
يحل مشضكل ندرته خÓل شضهر رمضضان

ق˘˘ف˘زت اأسض˘ع˘ار ال˘ك˘ي˘ل˘وغ˘رام
الواحد من الدجاج ‘ اأسضواق
ال˘ت˘ج˘زئ˘ة ع Èال˘وطن اإ400 ¤
دينار ،بعد اأن كان قبل اأسضبوع
’ يتعدى الـ 230دينارا ،ويتوقع
التجار اأن تسضتمر موجة الغÓء
اإ ¤م˘˘˘ا ب˘˘˘ع˘˘˘د رمضض˘˘ان ،بسض˘˘بب
ال˘˘˘فصض˘˘˘ل ا◊ار ال˘˘˘ذي ي˘˘˘ق˘˘لصس
حجم نشضاط مربي الدواجن.
ك˘م˘ا سض˘ي˘اأتي ارتفاع ا’أسضعار
ق˘˘˘ب˘˘˘ل اأي˘˘˘ام م˘˘˘ن دخ˘˘˘ول شض˘˘˘ه˘˘ر
رمضض˘˘ان اŸب˘˘ارك ،ح˘يث رب˘ط
اŸواطنون موجة الغÓء بهذا
الشض˘ه˘ر ،ك˘م˘ا ي˘ح˘دث ك˘ل سض˘نة،
واسض˘˘ت˘˘غ˘˘رب ال˘˘ب˘˘عضس اأن ي˘ق˘ف˘ز
سض˘˘ع˘˘ر ال˘˘ك˘˘ي˘˘ل˘˘وغ˘رام ‘ ظ˘رف
اأسض˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘وع اإ ¤اأك Ìم˘˘˘˘˘˘˘ن 150
دينارا.
وي˘˘˘˘ت˘˘˘˘وق˘˘˘˘ع اأن يصض˘˘˘˘ل سض˘˘˘ع˘˘˘ر
الكيلوغرام الواحد اإ ¤حدود
 450دي˘ن˘ارا ،خ˘Óل ا’أسض˘اب˘ي˘ع
ال˘˘ق˘˘ادم˘ة ...وع˘ل˘ي˘ه ،ف˘ق˘د ب˘ل˘غ
سض˘ع˘ر ال˘ك˘ي˘ل˘وغ˘رام ال˘واحد من
ال˘˘دج˘˘اج ‘ سض˘˘وق ا÷م˘˘ل˘ة اإ¤
 230دينارا ،حسضبما اأكده عدد
م˘ن ا÷زاري˘ن ،ال˘ذي˘ن اع˘تÈوا
باأن موجة الغÓء سضتسضتمر اإ¤
ما بعد رمضضان.
وم˘˘˘ن ج˘˘ه˘˘ت˘˘ه ،اأوضض˘˘ح ا◊اج
ال˘˘˘ط˘˘˘اه˘˘ر ب˘˘ول˘˘ن˘˘وار ،ال˘˘ن˘˘اط˘˘ق
الرسضمي لÓإ–اد العام للتجار
وا◊رف˘˘˘˘ي ‘ ،Úتصض˘˘˘˘ري˘˘˘˘ح ل˘˘˘˘ه
÷ري˘دة ""ا◊ي˘اة ال˘ع˘رب˘ي˘ة"" ،اأن
ارت˘ف˘اع سض˘ع˘ر ال˘دج˘اج اإ ¤هذا
اŸسضتوى غ Òمنطقي ،بالنظر
اإ ¤اأن سض˘˘˘˘ع˘˘˘ر ال˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘وغ˘˘˘رام
ال˘˘˘واح˘˘˘د ’ ي˘˘˘ت˘˘ع˘˘دى ‘ غ˘˘الب
ا’أحيان  180دينارا.
اأم˘˘˘˘ا ب˘˘˘˘خصض˘˘˘وصس ع˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ة
اسض˘˘تÒاد ال˘˘ل˘˘ح˘˘وم م˘˘ن ال˘ه˘ن˘د،
خ˘اصض˘ة واأن ال˘ظ˘روف ال˘ب˘ي˘ئ˘ي˘ة
والصض˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘ة وال˘˘دي˘˘ن˘˘ي˘˘ة و‰ط
اŸعيشضة بشضكل عام ‘ الهند ’
ي˘˘ت˘˘م˘˘اشض˘˘ى م˘˘ع ط˘˘ب˘˘ي˘˘ع˘˘ة ح˘˘ي˘اة
ا÷زائ˘˘ري ،فضض˘˘ Óع˘˘ن ت˘اأك˘ي˘د
خÈاء وب˘˘˘ي˘˘اط˘˘رة ع˘˘ن ان˘˘تشض˘˘ار

فÒوسض˘˘˘ات وب˘˘˘ائ˘˘ي˘˘ة Ãن˘˘ط˘˘ق˘˘ة
شضرق اآسضيا ،فاأكد بولنوار ،باأن
ه˘ذه ال˘ع˘م˘ل˘ية لن –ل اŸشضكل
ن˘˘˘ه˘˘˘ائ˘˘ي˘˘ا ب˘˘ب˘˘Óدن˘˘ا ،واأن˘˘ه˘˘ا ل˘˘ن
تسض˘˘اه˘م ول˘و ب˘قسض˘ط ق˘ل˘ي˘ل م˘ن
ا◊ف˘˘اظ ع˘˘ل˘ى اأسض˘ع˘ار ال˘ل˘ح˘وم
اÙل˘˘ي˘˘ة ال˘ط˘ازج˘ة ‘ السض˘وق
الوطنية ،خÓل ا’أيام اŸقبلة،
اإن  ⁄تسضاهم ‘ ارتفاعها ،اإ’
اإذا م˘˘˘˘˘ا ح˘˘˘˘اف˘˘˘˘ظت ال˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘وم
ال˘˘˘˘ب˘˘˘˘يضض˘˘˘˘اء وا◊م˘˘˘˘راء ع˘˘˘˘ل˘˘˘ى
اأسض˘˘˘˘ع˘˘˘˘اره˘˘˘˘ا ،اأي اأن ال˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘وم
ا◊م˘˘راء اÛم˘˘دة بـ  400دج،
وال˘ل˘ح˘وم ال˘ب˘يضض˘اء اÛم˘دة بـ
 200دج.
واأضض˘˘˘˘اف ا◊اج ال˘˘˘˘ط˘˘˘˘اه˘˘˘˘ر
ب˘˘ول˘˘ن˘˘وار ،ب˘˘اأن ارت˘˘ف˘˘اع اأسض˘ع˘ار
ال˘دج˘اج ب˘ا’أسض˘واق ا÷زائ˘ري˘ة
يعود لعدة اأسضباب رئيسضية ،من
ب˘ي˘ن˘ه˘ا ن˘قصس ت˘رب˘ي˘ة ال˘دواجن،
وذلك لتخوف معظم اŸربيÚ
م˘˘ن ا’أم˘˘راضس اŸت˘ن˘ق˘ل˘ة ال˘ت˘ي
تصض˘˘ي˘˘ب˘˘ه˘˘ا ،وال˘˘ت˘˘ي ت˘˘وؤث˘˘ر ع˘ل˘ى
صضحة اŸواطن بدرجة كبÒة،
مشضÒا من جانبه اإ ¤اأن هناك
عدة عوامل تسضاهم ‘ ارتفاع
اأسض˘ع˘ار ه˘ذه ال˘ل˘ح˘وم ال˘بيضضاء،
ال˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي ت˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ى ن˘˘˘اقصض˘˘˘ة وغÒ
متوفرة ،رغم اÛهودات التي
قامت بها شضركة برودا للحوم،
موؤكدا باأنه اإذا ما دخلت هذه
ا’أخÒة ب˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘وة اإ ¤السض˘˘˘˘˘˘وق
ال˘˘وط˘˘ن˘˘ي˘˘ة ،سض˘˘ت˘˘ب˘ق˘ى ا’أسض˘ع˘ار
مسضتقرة.
واأع˘رب ا◊اج ب˘ول˘ن˘وار ،ب˘اأن
الفوضضى التي تشضهدها الكثÒ
من هذه ا’أسضواق اŸوازية ،قد
اأث˘رت بصض˘ورة ك˘بÒة وم˘ب˘اشض˘رة
ع˘˘ل˘˘ى اŸن˘˘ت˘وج ،واأن˘ه˘ا ه˘ي م˘ن
ف˘˘˘ت˘˘˘حت اÛال ل˘˘˘ل˘˘˘مضض˘˘˘ارب˘˘ة
وارتفاع ا’أسضعار ،موضضحا باأن
ن˘˘قصس ا’أسض˘˘واق ا÷واري˘˘ة عÈ
ﬂت˘ل˘ف ال˘ب˘ل˘دي˘ات اŸت˘واجدة
ع Èالوطن سضيسضاهم ‘ ارتفاع
هذه ا’أسضعار.
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