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 إلى السيد مدير التحرير املحترم

 

يروساملوضوع: مساهمة املنتدى في التجّند والتضامن الوطني ملكافحة وباء كورونا ف  

 

بامتحان وطني عسير وبظرف خطير غير مسبوق، نتيجة انتشار وباء كورونا تمُر بالدنا 

فيروس وإصابة عدد من مواطنينا، منهم من توفي جراء ذلك. ورغم هول الوضعية علينا 

ا 
ّ
جميعا أن نتحلى باالنضباط ونعزز التالحم والتضامن املواطني، حيث كل واحد من

 يساهم على مستواه وحسب إمكانياته.

لنا خلية أزمة منذ تاريخ إعالن أول إصابة في ففي منت
ّ
دى رؤساء املؤسسات، شك

الجزائر، وعززناها اكثر وعلى جميع املستويات عند إعالن تحول فيروس كورونا إلى 

 جائحة من طرف املنظمة العاملية للصحة.

لم ننتظر لكي نتحرك، بل شرعنا في حملة تحسيس واسعة، وتكثيف لالتصاالت مع 

لعليا للبالد وفي كل القطاعات، لكي تكون مساهمتنا وتنسيقنا في مكافحة السلطات ا

الوباء، فّعالة ومنظمة مع السلطات العمومية واملحلية، وكان ذلك إيمانا منا  بواجبنا 

 اتجاه الوطن واملواطنين، لكون القضية تتعلق بمصير ومستقبل الوطن واملواطنين.

رت إمكانياهها فاملئات من املؤسسات املنضوية في امل
ّ
نتدى وعرر كامل الترا  الوطني، خّ

املادية، هياكلها القاعدية، ووسائلها البشرية واملالية ووضعتها تحت رهن إشارة 

يانــــــــــــــــــــــــب  
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السلطات العمومية عامة والصحية باألخص، من أجل املساهمة في الجهود الوطنية 

 ملكافحة انتشار جائحة كورونا فيروس.

 بهذه الهّبة الوطنية 
ّ
ألعضاء املنتدى والعمل الجّبار واملنظم ملندوبياتنا عرر واليات نعتز

دت عمالها لرفع طاقاهها اإلنتاجية مع احترام اإلجراءات الوقائية 
ّ
الوطني، التي جن

روا فنادقهم 
ّ
وتنظيم العمل، لالستجابة لحاجيات املواطنين األساسية، وللذين خّ

تنظيف لتعقيم املستشفيات واألحياء، للحجر الصحي للمصابين، للذين تررعوا بمواد ال

وا األطقم 
ّ
للذين وفروا وسائل النقل مجانا لألطقم الطبية وكذا اإليواء، وكل الذين مون

 الطبية واملستشفيات باملعدات الطبية.

سيواصل أعضاء املنتدى جهودهم ومساهماههم بالتنسيق مع السلطات العمومية 

 عم. لضمان االنضباط والفّعالية وعقلنة الد

دوا ويساهموا بقوة إلى 
ّ
ويوجه املنتدى نداء لكل أربا  العمل عرر الترا  الوطني ليتجن

جانب السلطات العمومية لتوحيد الجهود الوطنية وتثمين املساعدات املختلفة 

 لنتجاوز معا هذه الظروف التي تعصف بالوطن.

د عرر كامل الترا  الوطني ملواصلة حملة 
ّ
التضامن وجهود الدولة يبقى املنتدى مجن

ملكافحة انتشار  جائحة كورونا، ونلتمس من السلطات العليا لبالدنا اتخاذ إجراءات 

مستعجلة واستثنائية لضمان استمرار نشاط املؤسسات االقتصادية والحفاظ على 

 مناصب الشغل، ولكي تكون بالدنا مستعدة لإلقالع التدريجي اقتصاديا ما بعد كورونا.

 

د م
ّ
 عا ونتضامن من أجل الوطن ومستقبلنا جميعالنتجن

 

 

 

 مع فائق عبارات التقدير واالحترام
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