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عبد اهلل البشير

ارتفعت منذ عامني معدالت جرائم السرقة 
غــرب سورية،  الالذقية وجبلة  مدينتي  في 
فال محرمات توقف اللصوص القادرين على 
مــن خلع وكسر وتحطيم، والحصول  أي شــيء  فعل 
على غنائم من كل نوع ومن أي مكان تمهيدًا لبيعها 

بدخل يعتبر األهم بالنسبة إليهم.
يصف الناشط اإلعالمي حسام الجبالوي لـ »العربي 
الجديد« الحال السائدة في الالذقية وجبلة بالقول: 
»الــخــوف كبير واألمــــان شــبــه مــفــقــود. إغـــالق الــنــاس 
أبواب املباني ال يمنع اللصوص من سرقة مضخات 
الــتــي تشكل املصدر  الــطــاقــة الشمسية  مــيــاه وألــــواح 
باتوا  التي  الكهرباء  بنور  للتزود  للسكان  الوحيد 
يــعــتــبــرونــهــا مـــن مــظــاهــر الـــرفـــاهـــيـــة، ولـــيـــس حــاجــة 

أساسية في حياتهم اليومية«.
ويــلــفــت إلــــى أن »غــالــبــيــة الـــلـــصـــوص فـــي مـــأمـــن من 
بمفردهم  يعملون  الــذيــن  أولــئــك  باستثناء  الــعــقــاب، 
التي  األســاس  والفقر. واملشكلة  الجوع  تحت ضغط 
يــعــانــي مــنــهــا ســكــان الـــالذقـــيـــة أن الــشــرطــة ال تــبــذل 
واملحسوبني  املــدعــومــني  اللصوص  العتقال  جــهــودًا 
غالبًا على قادة سابقني في مليشيات الدفاع الوطني، 
أو ضباط أمن مقربني لهم، ما يسمح باإلفراج عنهم 
بعد وقت قصير من اعتقالهم. وهذا أمر شائع يسبب 
خــوفــًا كــبــيــرًا لــلــنــاس«. يــضــيــف: »يــنــفــذ عــنــاصــر من 

املــزوديــن بأسلحة والــذيــن  الــوطــنــي  الــدفــاع  مليشيا 
السلب،  عمليات  مليشيات  قـــادة  بحماية  يــحــظــون 
وبينهم عناصر سابقون في جيش النظام باتوا بال 
عمل بعد تسريحهم من الخدمة. وتستهدف غالبية 
الحوادث أشخاصًا يقودون سيارات خاصة يسلبون 
ــواتـــف خــلــوي،  ــال وأجــــهــــزة هـ ــن مــ ــا يــمــلــكــون مـ ــل مـ كـ

وأحيانًا بضائع تكون في حوزتهم«.
وفــــي 24 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الــــجــــاري، أعــلــن 
السوري  للنظام  التابعة  الداخلية  وزارة  في  مصدر 
أن  بالالذقية  الحفة  أبــلــغ شــرطــة منطقة  مــواطــنــًا  أن 
شخصًا مجهواًل ســرق أغــراضــًا مــن منزله. وأوضــح 
املــصــدر أنـــه »بــعــد إجــــراء تحقيق اعــتــقــل فـــرع األمــن 
الــذي اعترف بسرقة املنزل  الجنائي املدعو عدي ب. 
 
ً
ومـــنـــازل أخــــرى فـــي الــحــفــة عــبــر الــتــســلــل إلــيــهــا لــيــال

 وجود سكانها في الخارج، وبيع املقتنيات 
ً
مستغال

ــذي أوقــــف أيــضــًا،  الــتــي غــنــمــهــا لــلــمــدعــو جــاســم أ. الــ
واعترف بشراء املسروقات«.

وفـــي الــعــاصــمــة دمــشــق، اعــتــقــلــت قـــوات شــرطــة قسم 
الشاغور التابع للنظام السوري أفراد عائلة امتهنوا 
الـــســـرقـــة والـــنـــشـــل. وقـــالـــت فـــي بـــيـــان إن »حـــســـام ن. 
وأمــيــرة وشــام  وزوجــتــه رسمية ج. وبناتهما زينب 
تــــرددوا على كـــراج فــي منطقة الــســيــدة زيــنــب، حيث 
نــشــلــوا مــواطــنــني وســـرقـــوا مــحــتــويــات فــي ســيــارات. 
واعـــتـــرف حــســام خــــالل الــتــحــقــيــق بــتــشــغــيــل زوجــتــه 
وبــنــاتــه فــي الــنــشــل لــشــراء مــخــدرات كــونــه متعاطيا 

التدقيق في وضعه وجــود بالغات  ومدمنا. وكشف 
عـــدة تــطــالــب بــالــبــحــث عــنــه ومــالحــقــتــه بــتــهــم النشل 

وتعاطي املخدرات وأخرى مختلفة«.
ويــتــحــدث يــونــس عــمــار، املــقــيــم فــي منطقة جــرمــانــا 
»السرقات  أن  عن  الجديد«،  »العربي  لـ دمشق  بريف 
شـــائـــعـــة مــــن خـــــالل اســـتـــغـــالل الـــلـــصـــوص الـــفـــتـــرات 
الطويلة النقطاع الكهرباء، وتشمل إلى املنازل سرقة 
إطارات سيارات، علمًا أن املنازل األرضية هي األكثر 
اســتــهــدافــًا حــالــيــًا. والــلــصــوص ال يــوفــرون أي شــيء 
عنه  يغيب  مــنــزل  أي  ويــدخــلــون  يستطيعون حمله، 
أصــحــابــه«. وتــوســعــت أخــيــرًا دائــــرة الــســرقــة لتشمل 
أمــالكــًا عــامــة فــي حــمــص، بينها أجــهــزة لالتصاالت 
ل الــخــدمــات فــي أجـــزاء كبيرة من 

ّ
واإلنــتــرنــت، مــا عط

أحــيــاء البياضة وديـــر بعلبة والــزهــراء واإلنــشــاءات 
واملحطة وبابا عمرو ومنطقة طريق زيدل في مدينة 
حــمــص، وقــــرى الــبــويــضــة وخــربــة الــحــمــام وحــاويــك 

ومناطق أخرى في ريف حمص.
أيــضــًا، يــقــول الــنــازح مــن ريــف إدلـــب الجنوبي عامر 
أبــو أحمد والـــذي يقيم فــي مخيم قــرب مدينة الدانا 
»العربي الجديد« الذي سرقت دراجته  شمال إدلب لـ
الــنــاريــة قــبــل أشــهــر: »يــركــز الــســارقــون فــي منطقتنا 
على الدراجات النارية بالدرجة األولى لسهولة مهمة 
الحصول عليها ونقلها، إذ يكفي أن يغيب أصحابها 
لدى  النارية  دراجاتهم  يجدوا  ال  كي  قليلة،  لدقائق 
أدنى  اللصوص  يقتنص  ركنها.  مكان  إلــى  عودتهم 

فــرصــة الرتـــكـــاب فــعــلــتــهــم، مـــن دون أن يــهــتــمــوا بما 
قـــد يـــحـــدث«. ويـــــروي مــصــدر فـــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي 
الخاضعة  سورية  شرقي  شمال  الحسكة  بمحافظة 
ــيـــة« )قـــســـد(  ــقـــراطـ ــمـ ــة الـــديـ ــوريــ لـــســـيـــطـــرة »قــــــــوات ســ
»العربي الجديد« أن »حوادث السرقة تشمل مناطق  لـ
إذ  بــيــوت،  تقتصر على  أيــضــًا، وال  باملدينة  محيطة 
صناعية  مــعــدات  يسلبون  مـــزارع  اللصوص  يقتحم 
أيــام، نهب لصوص محتويات  وزراعية منها. وقبل 
مــواد بناء جلبت  فــي قرية خالد غلو بينها  مــزرعــة 
إلنشاء مشروع دواجن. كما سرقوا ألواحًا كهربائية 

داخل مستودعات كسروا أبوابها الرئيسية«.

مجتمع
قالت منظمة الهجرة الدولية، أمس االثنني، إن نحو 1200 أسرة يمنية استقرت مؤخرًا في مخيم 
»السميا« )شــرق مــأرب( هربًا من القتال، وإنها بــدأت مؤخرًا توزيع مــواد اإلغاثة الطارئة، ونقل 
املياه بالشاحنات، وبناء املراحيض، وخزانات املياه، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء. ولم يكن 
برت مدينة مأرب 

ُ
في املخيم سوى 60 عائلة حتى مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن لطاملا اعت

بمثابة ملجأ للكثير من النازحني الذين فروا هربًا من املعارك، أو أملوا ببداية جديدة في مدينة 
ظلت مستقرة سنوات، ولكنهم أصبحوا اآلن في مرمى النيران.   )فرانس برس(

اتفق أعضاء منظمة الصحة العاملية على إطالق مفاوضات إلنشاء أداة دولية تساهم في الوقاية 
من الجائحة املقبلة، وينبغي ملسودة االتفاق أن تحصل على املصادقة خالل االجتماع االستثنائي 
لجمعية الــصــحــة الــعــاملــيــة الـــذي بـــدأ أمـــس اإلثــنــني، ويستمر لــثــالثــة أيــــام. وتــنــص املــســودة على 
إنشاء هيئة تفاوض لصياغة معاهدة أو اتفاق أو أداة لتعزيز الوقاية من الجوائح املستقبلية، 
واالستجابة لها، ومناقشة أفضل طريقة لتزويد منظمة الصحة العاملية بإطار قانوني يمّكنها من 
مواجهة األزمات املستقبلية بشكل أفضل.   )فرانس برس(

مفاوضات إلنشاء أداة دولية تعزز االستجابة لألوبئةاليمن: توزيع مساعدات على نازحي مأرب

غزة ـ يوسف أبو وطفة

التراثي  الـــزي  لحية  أبــو  مهند  الفلسطيني  ارتـــدى 
 أن يجسد 

ً
ــاوال ــداد يــرتــدونــه مـــحـ ــ الــــذي كـــان األجــ

املحتلة عام 1948، مقدمًا  األراضــي  تاريخهم في 
خالل معرض تراثي أقامته وزارة السياحة واآلثار، 
أمس اإلثنني، في موقع تل أم عامر األثــري، وسط 

قطاع غزة، شرحًا للزوار حول املالبس التي كانت 
سائدة قبل أكثر من 100 عام في فلسطني. وضم 
املــزارعــون  يستخدمها  كــان  التي  األدوات  املعرض 
ــة إلــــى ســيــوف  ــافـ الــفــلــســطــيــنــيــون قـــديـــمـــًا، بـــاإلضـ
وخناجر يعود بعضها إلى العهد الروماني والعهد 
الكنعاني، كما تخلله تقديم بعض األهازيج التراثية 
الفلسطينية، ولوحات فنية قديمة، وأخــرى حديثة 

واملــراحــل  الفلسطينية،  القضية  تفاصيل  تـــروي 
التاريخية لها. ويتزامن املعرض مع يوم التضامن 
الذي أقرته األمم املتحدة للوقوف إلى جانب الشعب 
نوفمبر/تشرين   29 يصادف  والــذي  الفلسطيني، 
ــام. ويــشــمــل املــعــرض مجموعة   عــ

ّ
ــل الــثــانــي مــن كـ

مــن األنــشــطــة الــتــي تــجــســد مختلف أنــــواع الــتــراث 
والنقش  الــصــاج،  خبز  صناعة  مثل  الفلسطيني، 

ــار، ونـــقـــش خــريــطــة فلسطني  ــغـ عــلــى أيـــــدي الـــصـ
وكيل  يــقــول  الفسيفساء.  بــاســتــخــدام  الــتــاريــخــيــة 
إبــراهــيــم جابر،  غـــزة،  فــي  ــار  واآلثــ السياحة  وزارة 
ـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إّن »الــقــطــع األثــريــة املختلفة  ل
الفلسطيني  الوجود  املوجودة في املعرض تعكس 
املمتد على مدار قرون، وتدلل على مدى تنوع التراث 

والحضارة الفلسطينية في مختلف العصور«.

لتشمل  حمص  فــي  الــســرقــة  جــرائــم  توسعت 
مما  واإلنترنت،  االتصاالت  وأجهزة  عامة،  أمالكًا 
حلب  شهدت  كما  األساسية،  الخدمات  يعّطل 
الجرائم  عدد  في  المائة  في   80 بنسبة  ارتفاعًا 
خالل السنوات الثالث الماضية، وبلغت نسبة سرقة 
المنازل 81 في المائة، وأظهر استطالع للرأي أن 75 

في المائة من السكان يخشون التعرض للسرقة.

تزايد مقلق للسرقات

Tuesday 30 November 2021
الثالثاء 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  25  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2647  السنة الثامنة

)عبد الحكيم أبو رياش(



املــتــوقــع الــحــصــول عــلــى املــزيــد مــن البيانات 
خــال األسابيع املقبلة. وصــدر أول بــاغ عن 
املــتــحــور الــجــديــد يـــوم 24 نــوفــمــبــر/ تشرين 
الثاني، من جنوب أفريقيا التي ارتفعت فيها 
اإلصابات بشكل كبير، وانتشر املتحور منذ 
ذلـــك الـــحـــن، وتــســبــب فـــي فـــرض الــعــديــد من 
الـــدول قــيــودًا على حــركــة السفر فــي محاولة 
لعزل نفسها. وأكدت منظمة الصحة العاملية 
في أحدث توجيهاتها، أنه يتعن على الدول 
استخدام »نهج يستند إلى املخاطر لتعديل 
إجراءات السفر الدولية في الوقت املناسب«، 
ــلـــى الــــحــــدود  »اإلبـــــقـــــاء عـ مـــطـــالـــبـــة الـــــــــدول بــــــ
إصابة  املتوقع  »من  أنه  وأضافت  مفتوحة«، 
ــقـــاحـــات كــــورونــــا  ــلـ األشـــــخـــــاص املـــطـــعـــمـــن بـ
باملتحور الجديد، وإن كان بنسبة محدودة«.

أكثر قابلية لالنتقال
ــارز فـــي مــجــال  ــبـ مـــن جــهــتــه، رجــــح الــخــبــيــر الـ
األمــــراض املــعــديــة فــي جــنــوب أفــريــقــيــا سالم 
عـــبـــد الــــكــــريــــم، أمــــــس اإلثـــــنـــــن، أن لـــقـــاحـــات 
كوفيد-19 الحالية ستكون فعالة في الحماية 
من األعراض الشديدة للمتحور »أوميكرون«، 
أو الــحــاجــة إلـــى دخـــول املستشفى مــن جــراء 
اإلصـــابـــة بــهــا، وقــــال عــبــد الــكــريــم، الــــذي كــان 
للحكومة خـــال جهود  الــرئــيــســي  املــســتــشــار 

االستجابة األولى للجائحة، إنه »من السابق 
ألوانه القول ما إذا كان »أوميكرون« يتسبب 
ــدة من  ــراض مــرضــيــة أكـــثـــر حــ ــ فـــي ظـــهـــور أعــ
الــســاالت الــســابــقــة، ومـــع ذلـــك، يــبــدو أن هــذا 
املــتــحــور أكــثــر قابلية لــانــتــقــال، وأكــثــر قــدرة 
عــلــى إصـــابـــة األشـــخـــاص املــحــصــنــن، ســـواء 
املــتــعــافــن من  أو  التطعيم،  عــلــى  الــحــاصــلــن 

عدوى سابقة«.

خطة عالمية
ــذل مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة جـــهـــودًا  ــبــ وتــ
اتــفــاق دولـــي ملحاربة األوبــئــة،  إلــى  للتوصل 
وانـــضـــم املـــديـــر الـــعـــام لــلــمــنــظــمــة، تـــيـــدروس 
أدهــــــــانــــــــوم غــــيــــبــــريــــســــوس، اإلثـــــــنـــــــن، إلــــى 
ورئيس  ميركل،  أنغيا  األملانية  املستشارة 
تـــشـــيـــلـــي، ســـبـــاســـتـــيـــان بـــنـــيـــيـــرا، فــــي جــلــســة 
افتراضية ضمت الدول األعضاء في مجلس 
الــصــحــة الــعــاملــي، ملناقشة وضـــع خــطــة عمل 
املستقبلية،  األوبـــئـــة  مــنــع  تــســتــهــدف  عــاملــيــة 
ــداد لـــاســـتـــجـــابـــة لــــهــــا فـــــي حــــال  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ واالســ

حدوثها.
»أوميكرون«  ظهور  أن  غيبريسوس  واعتبر 
وهشاشته،  العاملي  الوضع  خطورة  يوضح 
مطالبًا باتفاق »ملزم قانونيًا« حول األوبئة 
ألن الــنــظــام الــحــالــي ال يــعــطــي حــافــزًا لــلــدول 

لندن ـ العربي الجديد

فــيــروس كورونا  يــواصــل متحور 
ــــرون« الــظــهــور  ــكـ ــ ــيـ ــ ــد »أومـ ــديـ الـــجـ
ــم،  ــالــ ــعــ الــ دول  ــن  ــ مــ ــــد  ــــديـ ــعـ ــ الـ ــي  ــ فــ
مثيرًا الــخــوف فــي نــفــوس مــايــن البشر من 
إمكانية فرض قيود جديدة، أو عودة الدول 
ــتـــي فـــرضـــت ســـابـــقـــًا مــــع بـــدء  ــــى الـــقـــيـــود الـ إلـ
انــتــشــار الــجــائــحــة، والــتــي مــا زال االقــتــصــاد 
ــاول الـــتـــعـــافـــي مــــن تــداعــيــاتــهــا  ــاملـــي يــــحــ ــعـ الـ
املستمرة منذ عامن. وقالت منظمة الصحة 
الــعــاملــيــة، أمــس اإلثــنــن، إن املــتــحــور الجديد 
»مرتفعًا  أن يشكل خــطــرًا عامليًا  املــرجــح  مــن 
لــلــغــايــة«، وقـــد يــكــون لـــزيـــادة عـــدد إصــابــات 
كـــوفـــيـــد-19 الــجــديــدة »عـــواقـــب وخــيــمــة« في 
بعض املــنــاطــق، وحــثــت الـــدول على اإلســـراع 
و»التأكد من  األولــويــة،  ذات  الفئات  بتطعيم 
وضع خطط لتخفيف األزمات« للحفاظ على 
الــخــدمــات الصحية األســاســيــة، مــشــيــرة إلــى 
أن »أوميكرون به عدد لم يسبق له مثيل من 

التحورات، وبعضها يثير القلق«.

فهم مستوى الخطورة
في جنوب  مرة  »أوميكرون«، ألول  واكتشف 
أفريقيا، وتم رصده الحقًا في دول عدة بينها 
وبريطانيا  وبوتسوانا  وبلجيكا  أستراليا 
وكــنــدا والــدنــمــارك وفــرنــســا وأملــانــيــا وهونغ 
ــدا  ــنــ ــولــ ــل وإيــــطــــالــــيــــا وهــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــغ وإســ ــ ــونـ ــ كـ
العاملية  الصحة  منظمة  وتــقــول  والــبــرتــغــال. 
إن األمــر قــد يستغرق مــا بــن »أيـــام إلــى عدة 
أســـابـــيـــع« لــفــهــم مــســتــوى خـــطـــورتـــه، لكنها 
أن  وأكــدت  للقلق«،  »مثيرا  باعتباره  صنفته 
»الحاالت املتزايدة بصرف النظر عن التغير 
 على أنظمة 

ً
في شدتها، قد تشكل طلبًا هائا

الــرعــايــة الــصــحــيــة، وربــمــا تـــؤدي إلـــى زيـــادة 
معدالت اإلصابة باألمراض، وزيادة الوفيات، 
الضعيفة  الفئات  على  التأثير  سيكون  كما 
التي  البلدان  من السكان كبيرًا، ال سيما في 
تنخفض فيها معدالت التطعيم«. وفي حن 
األحــد،  يــوم  العاملية،  الصحة  منظمة  أعلنت 
فــّعــالــة  ــزال  ــ تـ  اخـــتـــبـــارات »بــــي ســـي آر« ال 

ّ
أن

لناحية الكشف عن املتحّور الجديد، إال إنها 
 هــنــاك دراســــات جارية 

ّ
عـــادت لتشير إلــى أن

من أجل قياس مدى فعالّية األدوات األخرى 
املستخدمة لتشخيص اإلصابة.

ال وفيات
ولـــــم يـــتـــم حـــتـــى اآلن، تــســجــيــل أيـــــة وفـــيـــات 
الصحة  لكن منظمة  »أوميكرون«،  بـ مرتبطة 
الـــعـــاملـــيـــة قـــالـــت إن هـــنـــاك حـــاجـــة ملـــزيـــد مــن 
أفضل الحتمال  إلــى فهم  للوصول  األبــحــاث 
ــلـــى املـــنـــاعـــة  ــاحــــات، أو عـ ــقــ ــلــ ــلـــى الــ تـــغـــلـــبـــه عـ
ــابــــة، وأضـــافـــت أنــــه من  املــكــتــســبــة بــعــد اإلصــ

المتحور 
أوميكرون

هذا ما 
نعرفه عنه 
حتى اليوم

مرتبطة  وفيات  أي  تسجيل  عدم  من  الرغم  على 
بالمتحور الجديد »أوميكرون« حتى اليوم، إال أن ظهوره 
أحدث هلعًا حول العالم، فقررت بعض الدول إغالق 
حدودها، وقررت دول أخرى تشديد القيود االحترازية

اكتشف »أوميكرون«
ألول مرة بجنوب أفريقيا 

ورُِصد الحقًا بدول عدة

المتحور الجديد أكثر 
قابلية لالنتقال وأكثر قدرة 

على إصابة المحصنين

1819
مجتمع

الـــتـــي ستصلها  الـــتـــهـــديـــدات  لــلــتــنــبــيــه ضـــد 
ــان ينبغي مـــدح كــل من  ــه كـ حــتــمــًا، مــؤكــدًا أنـ
جــنــوب أفــريــقــيــا وبــوتــســوانــا، حــيــث اكتشف 
املتحور الجديد، بداًل من تعريضها للعقاب، 
في إشارة إلى قيود السفر التي أعلنتها كثير 
من الدول من وإلى دول جنوب قارة أفريقيا. 
ورغم هذا، فإن مشروع القرار املعروض على 
العمل  إلــى  يدعو  ال  العاملي  الصحة  مجلس 
ــاهــــدة تــخــص  ــعــ ــــى »مــ ــل الـــتـــوصـــل إلــ ــ مــــن أجــ
مثلما  قانونًا«  ملزمة  »وسيلة  أو  األوبــئــة«، 
يريد البعض من أجل تحفيز ردة فعل دولية 
في حالة حدوث جائحة أخــرى. وسعت عدة 
دول، من بينها دول أوروبية، لوضع تسمية 
قــبــل الــشــروع فــي الــعــمــل عــلــى مــعــاهــدة، لكن 
بـــأن  ردت  ــــرى  أخــ ودول  املـــتـــحـــدة  ــــات  ــــواليـ الـ
جوهر أي اتفاق يجب أن يعد أوال قبل إطاق 

أي تسمية.

تمويل يعتمد عليه
ودعــــت املــســتــشــارة األملــانــيــة أنــغــيــا ميركل 
الصحة  ملنظمة  عليه«  يعتمد  »تمويل  إلــى 
ــن الـــــدول  ــيـــة، وزيــــــــادة املـــســـاهـــمـــات مــ الـــعـــاملـ
ــاء، وقــــالــــت فــــي رســــالــــة مــــصــــورة إن  ــ ــــضـ األعـ
بالنسبة  الكارثي لجائحة كوفيد-19  »األثــر 
للصحة واالقــتــصــاد يــجــب أن يــكــون درســـًا. 
الفيروسات ال تعرف حــدودًا وطنية، ولهذا 
يجب أن نفرض إجــراءات لتحسن الوقاية، 
واالكــتــشــاف املــبــكــر، واالســتــجــابــة بــأســلــوب 
سفير  مانلي،  سيمون  ونشر  دولــيــًا«.  ملزم 
بــريــطــانــيــا فـــي جــنــيــف، نــســخــة مـــن مــســودة 
نــصــيــة اتـــفـــق عــلــيــهــا بـــاإلجـــمـــاع كــمــا تنص 
ــثــــل هــــذه  ــيــــة فـــــي مــ قـــــواعـــــد الــــصــــحــــة الــــعــــاملــ
القضايا، وقال إن »متحور أوميكرون يظهر 
مجددًا سبب احتياجنا لتفاهم مشترك حول 
للجائحات،  واستجابتنا  استعدادنا  كيفية 
وبـــالـــتـــالـــي عــلــيــنــا أن نــلــعــب جــمــيــعــًا وفــقــا 

للقواعد نفسها«.

إجراءات الدول
وقــالــت الــيــابــان، أمــس اإلثــنــن، إنها ستغلق 
حدودها أمام األجانب اعتبارًا من منتصف 
ــثــــاثــــاء، كــــإجــــراء احـــــتـــــرازي، كـــمـــا أن  لـــيـــل الــ
مـــحـــددة  ــــن دول  مـ الــــعــــائــــديــــن  الـــيـــابـــانـــيـــن 
ــيــــضــــطــــرون لـــــدخـــــول حــــجــــر صــــحــــي فــي  ســ
ــــك عــلــى الـــرغـــم من  مــنــشــآت مــخــصــصــة، وذلـ
أن الــبــاد لــم تــرصــد حتى اآلن أي إصــابــات 
»أومـــــيـــــكـــــرون«. وأكــــــــدت أســـتـــرالـــيـــا أنــهــا  بــــــ
ــا  ــادة فـــتـــح حـــدودهـ ــ ــ ســـتـــراجـــع خــطــطــهــا إلعـ
بداية  مــن  اعتبارًا  والــطــاب  املهاجرين  أمــام 
بعد تسجيل  وذلــك  األول،  كانون  ديسمبر/ 
ــال  ــ »أومـــــيـــــكـــــرون«، وقـ أولـــــــى اإلصــــــابــــــات بــــــ

إنــه »من  الـــوزراء، سكوت موريسون،  رئيس 
السابق ألوانـــه بعض الــشــيء« إعـــادة فرض 
ــب  ــانــ ــافــــريــــن األجــ حـــجـــر صـــحـــي عـــلـــى املــــســ
ــرارات هــادئــة  ــ ملـــدة أســبــوعــن، و»ســنــتــخــذ قــ
ومعقولة«. ورصدت البرتغال 13 إصابة بن 
فــريــق »بلينينسيش«  العــبــن وأعــضــاء مــن 
ــدم فـــي لــشــبــونــة، بــعــد عـــــودة أحــد  ــقـ لـــكـــرة الـ
الاعبن مؤخرًا من جنوب أفريقيا. وذكرت 
ــــدت أول  الـــحـــكـــومـــة الـــســـويـــســـريـــة أنـــهـــا رصــ
إصـــابـــة مــحــتــمــلــة بــاملــتــحــور »أومـــيـــكـــرون« 
أفريقيا قبل نحو  لشخص عــاد مــن جــنــوب 
أسبوع، وقررت تشديد القيود على الدخول 
إلـــزام  ذلـــك  انــتــشــاره، وشــمــل  للحيلولة دون 
املسافرين من 19 دولة بتقديم اختبار سالب 
لـــدى اســتــقــالــهــم الــطــائــرة، عــلــى أن يدخلوا 
وصولهم.  بعد  أيــام  عشرة  الصحي  الحجر 
وفــي النمسا، ذكــرت مــصــادر صحية أنــه تم 
رصد أول إصابة باملتحور الجديد، وأعلنت 
ــــت إصـــــابـــــات بـــه،  ــن رصــــــد سـ ــ ــنـــدا عـ ــلـ ــتـ ــكـ اسـ
مضيفة أن مسؤولي الصحة العامة يعملون 

للوقوف على مابسات هذه اإلصابات.
وحـــظـــرت الــحــكــومــة املـــغـــربـــيـــة، أمــــس األول 
األحد، جميع رحات الركاب الدولية الوافدة 
ــدة أســـبـــوعـــن، اعـــتـــبـــارا مـــن 29 نــوفــمــبــر/ ملــ

تشرين الثاني.
ســـنـــغـــافـــورة،  ــــي  فـ الـــصـــحـــة  وزارة  ــــت  ــالـ ــ وقـ
إنــهــا أرجـــأت فتح حــدودهــا أمـــام املسافرين 
ــقــــادمــــن مــــن دول فــــي الـــشـــرق  املـــطـــعـــمـــن الــ
ــارات،  األوســــط، مثل قطر والــســعــوديــة واإلمــ
نظرا لدورها »كنقاط نقل« للدول املتضررة 
باملتحور الجديد. ودعا العديد من الساسة 
األملان البارزين إلى فرض قيود أكثر صرامة 
الحــــتــــواء اإلصــــابــــة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا بعد 

وصول معدل اإلصابة إلى مستوى قياسي 
جــــديــــد، وتــــزايــــد املــــخــــاوف بـــشـــأن املــتــحــور 
»أوميكرون« الذي اكتشفت إصابتن به في 
قــال مسؤول  كما  الجنوبية،  بــافــاريــا  واليـــة 
في واليــة هيس الغربية إنه تم تأكيد حالة 
قــادم من جنوب أفريقيا.  مشتبه بها لراكب 
وقال وكاء سفر، اإلثنن، إن بعض الراغبن 
فــي الــســفــر يــفــكــرون فــي إلــغــاء خــطــطــهــم، أو 
إرجــائــهــا، فــي ضـــوء الــقــيــود الــجــديــدة التي 
ــكـــرون«، بــمــا يــهــدد  ــيـ ــد »أومـ نــجــمــت عـــن رصـ
العاملية.  السياحة  لصناعة  الهش  التعافي 
التي  األفــريــقــيــة،  الــقــارة  وتمثل دول جــنــوب 
شف فيها »أوميكرون«، نسبة ضئيلة من 

ُ
اكت

العالم،  مستوى  على  الــدولــي  السفر  حــركــة 
لكن بضع دول أعلنت إغــاق حــدودهــا أمام 
جميع املسافرين األجانب، كما شددت دول 
مــنــهــا بــريــطــانــيــا وأســـتـــرالـــيـــا الـــقـــيـــود على 

الوافدين بسبب املتحور الجديد.

الغالف

ناصر السهلي

ر االنتشار الكبير ملتحّور »أوميكرون« 
ّ
ُيؤث

ــا الـــجـــديـــد، الــــذي ُرصـــد  لــفــيــروس كـــورونـ
ألول مرة في جنوب أفريقيا، على معظم 
البلدان، وُيكّرس غياب العدالة بن الدول 
ــدول  ــ املـــتـــقـــدمـــة والـــنـــامـــيـــة. وتـــتـــصـــّرف الـ
الغنية بأنانية، من خال تركيز اللقاحات 
املضادة لكورونا في مجتمعاتها، ما دفع 
الخبراء إلــى التحذير مــن خــطــورة األمــر، 
 ترك 

ّ
وذلك ربيع العام الحالي، باعتبار أن

الدول النامية من دون لقاحات لن يؤدي 
إلى الحد من الوباء.

 دول الــشــمــال األوروبــــــي أكــثــر 
ّ
ويـــبـــدو أن

راحة باملقارنة مع دول جنوب القارة، في 
ظل ارتفاع نسبة التلقيح لديها، وتأمن 
حصول نسبة كبيرة من مواطنيها على 
القليلة  األشــهــر  خــال  اللقاحات  جرعتي 
املقبلة. تشهد إيطاليا احتجاجات بسبب 
ــلـــطـــات وفـــرضـــهـــا إجــــــــراءات  تــــشــــّدد الـــسـ
بطء  لتعويض  كــورونــا  ملكافحة  جــديــدة 
عــمــلــيــات الــتــلــقــيــح. عـــلـــى عـــكـــس الـــواقـــع 
ــاوزت نــســبــة  ــ ــجـ ــ ــارك، حـــيـــث تـ ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ فــــي الـ
التعزيزية  الجرعة  على  فيها  الحاصلن 
)الثالثة( عشرة في املائة. أما في إيطاليا 
والنمسا، فقد تلقى 60 في املائة الجرعة 
األولى من اللقاحات، في وقت تشهد دول 

العالم الثالث نقصًا كبيرًا.
وكــشــفــت الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لــلــصــحــة في 
»أومــيــكــرون«  بـــ إصابتن  عــن  كوبنهاغن 
)مع توقع ارتفاع األرقام(. وعلى الرغم من 
فترة  بالراحة خال  املواطنن شعروا   

ّ
أن

الصيف، في ظل السيطرة على الوباء إلى 
درجة لم يعودوا فيها مجبرين على وضع 
الكمامات، والعودة إلى مشاهدة مباريات 
كرة القدم في دوري أبطال أوروبــا داخل 
وخـــارج الــبــاد، واإلقــبــال على الــحــانــات، 
هـــا هـــي الـــبـــاد تـــعـــود إلــــى فــــرض وضــع 
الكمامات، إذ ال يمكن مواجهة الفيروس 
من دون تحصن عادل للشعوب، وتوزيع 
اللقاحات على الدول الغنية والفقيرة في 
آن. الــكــشــف عــن مــصــابــن جـــدد بمتحور 
ــذي يثير  »أومـــيـــكـــرون« حـــول الــعــالــم، والــ
األمن  العاملية، دفع  الصحة  قلق منظمة 
ــفــــام«، كــريــســتــيــان  ــام ملــنــظــمــة »أوكــــســ ــعـ الـ
وايز، إلى التحدث عن غياب املساواة في 
تــوزيــع اللقاحات، األمــر الــذي يــؤدي إلى 
زيـــــادة الــطــفــرات وبــالــتــالــي  املــتــحــورات. 
قوله  الدنماركية  الصحافة  عنه  ونقلت 
الفقراء على  أال يحصل  العدل  »ليس من 
اللقاحات. كما أن ذلك ليس تصرفًا ذكيًا 
من قبل الدول الثرية للتوصل إلى حلول 
مستدامة، وهو ما تظهره الطفرة األخيرة 
 املخاطر كبيرة مع 

ّ
لكوفيد-19، ما يؤكد أن

احتمال ظهور طفرات جديدة«. وحاولت 
»أوكسفام« لوقت طويل، الضغط من أجل 
زيادة توزيع اللقاحات على دول الجنوب 
األقـــل حــظــًا، وكــســر قــواعــد احتكار إنتاج 
الــلــقــاحــات، وتـــأمـــن إنــتــاجــهــا فـــي الـــدول 
الـــتـــي لـــم يــحــصــل غــالــبــيــة ســكــانــهــا على 

اللقاحات.
الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن، وبحسب 
تــقــاريــر تــحــدثــت عـــن الــنــتــائــج الــوخــيــمــة 
 
ّ
الحتكار اللقاحات في الدول الثرية، قال إن

بــراءات االختراع  باده مستعدة لتعليق 
ــة بـــالـــلـــقـــاحـــات لـــتـــمـــكـــن الــــــدول  الــــخــــاصــ

الوقت  فــي  محليًا،  إنتاجها  مــن  الفقيرة 
ــــي في  الـــذي تــتــردد دول االتــحــاد األوروبـ
وبالتالي  االحــتــكــار،  كسر  سياسة  تبني 
ــام مـــواطـــنـــي الـــــدول  ــ ــ إتــــاحــــة الـــفـــرصـــة أمـ
والحّد  اللقاحات  على  للحصول  النامية 
من ظهور متحورات جديدة، والعودة إلى 
العماقة  الشركات  لصالح  الصفر  نقطة 
هذا   

ّ
أن كما  واللقاحات.  لألدوية  املنتجة 

األمـــر يــعــزز مــوقــف أولــئــك الـــذي يتبنون 
 كــورونــا 

ّ
نــظــريــة املـــؤامـــرة، ويــعــتــبــرون أن

»اختراع يساهم في زيادة أرباح األثرياء 
والشركات على حساب أرواح البشر«.

وتشهد القارة األفريقية بطئًا في عمليات 
التلقيح، إذ لم تتجاوز النسبة واحدًا في 
العاملية  الــصــحــة  منظمة  بحسب  املـــائـــة، 
األحـــمـــر، ما  الــدولــيــة للصليب  والــلــجــنــة 
 دواًل كثيرة في الشمال 

ّ
يعيد التذكير بأن

تــبــقــي مـــايـــن الـــلـــقـــاحـــات فـــي مــخــازنــهــا 
كجزء من سياسات طــوارئ وطنية، على 

غرار الدنمارك.
ــاء  ــيــ ــاذ عـــلـــم األحــ ــ ــتـ ــ ــقــــول أسـ إلــــــى ذلـــــــك، يــ
الــدقــيــقــة الــســريــريــة فـــي جــامــعــة »جــنــوب 
 
ّ
ــــورن كـــوملـــوس، إن الـــدنـــمـــارك«، هـــانـــس يـ

ــاســـات خــطــيــرة،  ــيـ ــنــــاس يــــواجــــهــــون سـ الــ
مشددًا في تصريحات للصحافة املحلية 

ــه »مــن وجهة نظر 
ّ
أن في كوبنهاغن على 

طبية، أرسلوا اللقاحات إلى الفقراء الذين 
الـــدول  تــكــالــيــفــهــا.  تــحــّمــل  ال يستطيعون 
 
ّ
 أن

ّ
تـــحـــاول مـــا اســـتـــطـــاعـــت، إال الــفــقــيــرة 

الفيروس   
ّ
أن علمًا  العالم.  تقود  األنانية 

الذين تلقوا جرعتي  يصيب حتى أولئك 
العدوى  إلــى تسجيل  فــي إشـــارة  اللقاح« 
بن من تلقوا جرعتن بعد مرور 6 أشهر، 
وخـــطـــورة وســرعــة تــفــشــي »أومـــيـــكـــرون«. 
العاملية  ويــرى خبير في منظمة الصحة 
 البشرية تتجه، بفضل هذه السياسات 

ّ
أن

كوفيد-19،  تحويل  إلــى  املتبعة،  األنانية 
مــــع تــــحــــوراتــــه املــــتــــكــــررة، إلـــــى »جــائــحــة 
مــســتــدامــة، مــا يــفــرض تــطــويــر اللقاحات 
مــن عــام إلــى آخـــر«. ويــؤكــد أن أوميكرون 
هــو »نتيجة مــبــاشــرة لــعــدم املــســاواة في 
الــحــصــول على الــلــقــاحــات حــول الــعــالــم«، 
ــرورة  مـــشـــددًا فـــي الـــوقـــت نــفــســه عــلــى ضــ
ــــدة تــضــمــن  ــــوحـ ــنـــي الــــعــــالــــم رؤيـــــــة مـ ــبـ »تـ
وصـــول الــلــقــاحــات إلـــى الــجــزء األفــقــر من 

العالم«.

الدول الغنية تدفع ثمن 
احتكار لقاحات كورونا

)Getty/عودة التدابير االحترازية )بليندا جياو

ترتفع نسبة احتكار اللقاحات في الدنمارك )أوالفور ستاينر غيستسون/ فرانس برس(

حركة السفر العالمية أول المتأثرين بالمتحور أوميكرون )موهيد راسفان/فرانس برس(

12
عدد الدول غير األفريقية التي رصدت 

»أوميكرون«، ومن بينها أستراليا 
وبريطانيا وكندا وألمانيا.

في ظل احتكار 
الدول الغنية للقاحات 
المضادة لكوفيد-19 

على حساب الدول 
الفقيرة، يحّذر خبراء 
من انتشار متحورات 

جديدة، على غرار 
»أوميكرون«

تضم الجزائر مناطق 
شعبية قد تشكل نقاط 

جذب سياحية ألبناء 
الداخل والقادمين من 

الخارج. لكن هذا األمر 
يصطدم بعراقيل افتقاد 
المرافق، وهو ما تحاول 

السلطات تعويضه من 
خالل تجربة »اإليواء لدى 

الساكن«

سياحة الجزائر تخوض تجربة »اإليواء لدى  الساكن«
شجعت وزارة السياحة 

السكان على تجهيز 
منازلهم الستقبال السياح

يتوقع أن توفر التجربة 
السياحية الشعبية مصادر 

دخل ألصحاب المنازل

الجزائر ـ فتيحة زماموش

تـــضـــع الـــســـلـــطـــات الــــجــــزائــــريــــة مـــنـــذ ســـنـــوات 
ــاع الـــســـيـــاحـــي ضـــمـــن أولـــــويـــــات خــطــط  ــقـــطـ الـ
ــر  ــريـ ــحـ اإلنــــــعــــــاش االقـــــتـــــصـــــادي لــــلــــبــــاد، وتـ
االقـــتـــصـــاد مــــن الــتــبــعــيــة لــلــنــفــط، ومــعــالــجــة 
ــاطـــق  ــنـ ــيــــاحــــي فـــــي املـ مــــشــــاكــــل الــــقــــطــــاع الــــســ
وأطلقت  والصحراء.  األثرية  واملــدن  الداخلية 
الشعبية  للسياحة  نموذجية  تجربة  أخــيــرًا 
ــــواء لـــدى الــســاكــن«، والــتــي تسمح  بــاســم »اإليـ
بتجهيز مالكي البيوت في املناطق السياحية 
شــقــقــهــم الــســكــنــيــة وتـــأجـــيـــرهـــا وفــــق شـــروط 
الشعبية  الــســيــاحــة  بــهــدف تشجيع  مـــحـــددة، 
وتعزيز استكشاف التراث الثقافي للمناطق، 
التي ال تضم منشآت فندقية.  خصوصًا تلك 
وتــــواكــــب الــتــجــربــة الــنــمــط الـــعـــاملـــي الــخــاص 

باإلقامات السياحية املطبقة في دول عدة.
واختارت وزارة السياحة مدينة منعة في قلب 
منطقة األوراس بوالية باتنة، التي تبعد 620 
كيلومترًا من العاصمة الجزائر شرقًا وتضم 

ثـــروة سياحية وتــاريــخــيــة كــبــيــرة ومــقــّومــات 
لتجربة  أواًل  نموذجًا  للزوار،  وجهة  تجعلها 
»اإليواء لدى الساكن«. وشجعت السكان على 
 
َ
موسميا السياح  الستقبال  منازلهم  تجهيز 

أو على مدار السنة. 
باللهجة  يــطــلــق عليها  الــتــي  مــنــعــة،  وتــتــمــيــز 
نمنعة«،  »ثيقليعث  اسم  األمازيغية  اوية 

ّ
الش

بأحيائها التاريخية، أهمها الدشرة أو القرية 
القديمة التي تحتوي بيوتًا مبنية من طوب، 
الشيخ  دار  مثل  التاريخية  بمعاملها  وأيــضــًا 
وزاويــــــــة ســـيـــدي بــلــعــبــاس الـــتـــي بــنــيــت عـــام 
1660، وقرى أمدوكال وثاقوست والرحاوات، 
لكنها تفتقر إلى مرافق الستقبال السياح، ما 

يمنعهم من البقاء فيها أكثر من يوم.
ويــتــوقــع أن تــوفــر هــــذه الــتــجــربــة الــســيــاحــيــة 
ــــادر دخــــــل وعــــــائــــــدات مــالــيــة  ــــصـ الـــشـــعـــبـــيـــة مـ
ألصحاب املنازل وورش الصناعات التقليدية 
مــن وسيلة جديدة  التي ستستفيد  والــحــرف 
املطاعم  أعــمــال  وتــعــزز  منتجاتها،  لتسويق 
الـــتـــي تـــقـــدم مــــأكــــوالت شــعــبــيــة. كــمــا ستعيد 

ــان، وتــطــلــق  ــكــ ــقـــالـــيـــد الــــســ إحــــيــــاء عــــــــادات وتـ
يخلق  مــا  الـــزوار،  آالف  تستقطب  مهرجانات 
فرص عمل ويسهم في تراجع البطالة. يرحب 
محمد عكيشة، الذي يسكن في منعة، بتجربة 
باقي  غـــرار  على  ويــأمــل،  الشعبية،  السياحة 
أهالي املنطقة، في أن تخلق أجواء تساعد في 

السنة األمازيغية  تراثية خاصة، بينها رأس 
ــــؤرخ فـــي 13 يــنــايــر/ كــانــون  )عــيــد الــنــايــر( املـ
الـــثـــانـــي، وعــيــد الــربــيــع فـــي مـــــارس/ آذار، ما 
يجعلها وجهة سياحية قادرة على استقطاب 
الــزوار من كل مكان. وفي كل األحــوال، تحتاج 
املنطقة إلى مراكز إليواء السياح تحافظ على 
التجربة  تستهدف  بالطبع،  خصوصيتها«. 
السياحي  الركود  الجزائر تحريك  األولــى في 
وتـــــدارك الــنــقــص فـــي مـــرافـــق اإليــــــواء، وتلبية 
احتياجات ارتفاع الطلب عليها خال فترات 
العطل وفــي نهاية األســبــوع، إذ تتعذر غالبًا 
زيارة العائات املناطق السياحية، خصوصًا 

املدن األثرية، أو اإلقامة فيها. 
ــتــــي تــهــتــم  ــمـــي الــ ــــت حـ ــيـــرة آيــ وتــــتــــحــــدث نـــصـ
»العربي الجديد«، عن صعوبة  بتاريخ املدن، لـ
ــهـــورة  ــى املــــنــــاطــــق األثـــــريـــــة املـــشـ ــ ــال إلــ ــقــ ــتــ االنــ
املدن  عن  ُبعدها  بسبب  التاريخية،  بمعاملها 
وعدم وجود مراكز إيواء فيها، وتقول: »رغبت 
مرات في زيارة قرى كثيرة كي أتمتع بجمالها 
ــوره ولــقــطــاتــه عــلــى مــواقــع  ــ ــــذي أشـــاهـــد صـ الـ

الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، أو تلك الــتــي تتضمن 
ــا ومــســاجــد ومـــواقـــع احــتــضــنــت أحــداثــًا  ــ زوايـ
ــردد دائـــمـــًا فـــي زيــارتــهــا  ــ تــاريــخــيــة، لــكــنــنــي أتـ
االستمتاع  املـــرافـــق، وصــعــوبــة  نــقــص  بسبب 

بإجازة نهاية األسبوع أو العطل املدرسية«.
ويـــرى الخبير فــي الــتــراث املــهــنــدس عبد الله 
ـــذي يـــنـــشـــط فــــي جــمــعــيــة لــلــحــفــاظ  ــ فــــرحــــي الــ
على املـــدن األثــريــة فــي منطقة تبسة )شـــرق(، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن تشجيع  فــي حــديــثــه لـــ
السلطات مواطني املناطق السياحية واألثرية 
عــلــى تــحــويــل مــســاكــنــهــم إلــــى مـــراكـــز إليــــواء 
السياح واستقبالهم »تجربة جيدة قد تعمم 
على كل املناطق السياحية في الباد، وتحفز 
ــنــــوادي  مــخــتــلــف الــــوكــــاالت والــجــمــعــيــات والــ
على  والــتــراث  بالسياحة  تهتم  الــتــي  املحلية 

تسويق منتجات إلنعاش القطاع«.

الثقافية  املنتجات  وتسويق  املجتمع  إنعاش 
ــع  ــتــــدرك بــــــأن »الــــوضــ ــة. لـــكـــنـــه يــــســ ــيــ ــرفــ ــحــ والــ
بخوضهم  يسمح  ال  ُكــثــر  لسكان  االجتماعي 
التجربة، ألنهم ال يستطيعون تمويل إجراءات 
وتأمن  الــســيــاح  الستضافة  بيوتهم  تجهيز 
مــتــطــلــبــات إقــامــتــهــم فــيــهــا لــلــتــمــتــع بــالــجــمــال 
الــطــبــيــعــي لــلــمــنــطــقــة، خـــصـــوصـــًا فــــي وادي 
تــاســريــفــت، الــــذي تــأخــرت الــســلــطــة كــثــيــرًا في 

تقدير قيمته السياحية«.
وتشرح األستاذة املتخصصة في علوم التراث 
والــســيــاحــة فــي جــامــعــة بــاتــنــة وريــــدة يخلف، 
أن »اختيار منطقة منعة  الجديد«،  »العربي  لـ
الساكن يرتبط  لــدى  اإليـــواء  لتجربة  نموذجًا 
كبيرة،  قيمة  ذا  سياحيًا  مركزًا  كونها  بواقع 
فــتــاريــخــهــا يــعــود إلـــى أكــثــر مــن عــشــرة قـــرون، 
ومـــوقـــعـــهـــا اســـتـــراتـــيـــجـــي فــــي إطـــالـــتـــه عــلــى 
البساتن. كما تتميز عن باقي مناطق الجزائر 
ــاري يــلــحــظ اســــتــــخــــدام حـــجـــارة  ــمـ ــعـ بــنــمــط مـ
حمراء ومواد طبيعية في البناء، وبتنظيمها 
احـــتـــفـــاالت ســـنـــويـــة تــحــيــي بــعــضــهــا أعـــيـــادًا 

بيت ريفي بالقرب 
من مليانة 
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