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العنوان

الكاتب

بسبب التضييق على
المحالت والمقاهي والنقل
مواطنون يحتجون على
القيود الوقائية ضد كورونا!

/

الدورة  35تعقد بالجزائر هذا
الثالثاء
“كوفيد  ”19في اجتماع
للجنة الحكومية لكبار
المسؤولين في شمال إفريقيا

امللخص
عمد العديد من والة الجمهورية إلى تقييد أنشطة تجارية ،وضبطها
بإجراءات وقائية ،لكبح انتشار وباء كورونا ،حيث تقرر غلق أسواق
أسبوعية ،وإلزام أصحاب المقاهي ،برفع الكراسي والطاوالت من
محالتهم ،إلى جانب تدابير أخرى.
وتُقابل هذه القرارات وغيرها ،بترحيب البعض ،وامتعاض البعض اآلخر،
كما هو الشأن بالنسبة لناقلي تيزي وزو والمدية ،الذين أضربوا احتجاجا
على “القيود المبالغ فيها” وفق وصفهم.

سفيان.ع

ينظم مكتب شمال افريقيا التابع للجنة األمم المتحدة االقتصادية إلفريقيا هذا
الثالثاء االجتماع الخامس والثالثين للجنة الحكومية الدولية لكبار
المسؤولين والخبراء في شمال إفريقيا.
وحسب بيان للمكتب فاالجتماع سيتم عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن
بعد تحت شعار “سياسات واستراتيجيات التعافي من كوفيد  19-في شمال
أفريقيا” وبمشاركة وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية للجنة
االقتصادية إلفريقيا ،فيرا سونغوي ،يضيف نفس المصدر.

رفع قدرات مصالح «كوفيد -
 »19الستقبال المصابين
بكورونا

/

رفعت المستشفيات بالواليات الموبوءة قدرات استيعاب مصالح «كوفيد -
 »19للتكفل بالمصابين بفيروس «كورونا» ،جراء حالة التشبع التي تعرفها
وارتفاع عدد اإلصابات بالوباء ،من أجل تخفيف الضغط عنها ،وكذا
استغالل هياكل من قطاعات أخرى.
َوسعت المستشفيات في واليات تعرف منحا تصاعديا لإلصابات بفيروس
«كورونا» من مصالح «كوفيد  »19-على مستواها للتكفل بالحاالت
المسجلة ،وتخفيف الضغط عنها ،جراء التشبع الذي عرفته ،وخصص
مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة لهذا الغرض  18مصلحة ،على
غرار مصلحة جراحة األعصاب التي جندت الستقبال المصابين بالوباء،
وقد عرف هذا الهيكل الصحي ضغطا كبيرا خالل األيام األخيرة بالتزامن
مع ارتفاع عدد المصابين بالجائحة.

