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معرض الصحافة الوطنية
الجريدة

العنوان

الكاتب

كورونا في
الجزائر..العاصمة جيجل
وبجاية تسجل أكبر حصيلة
يومية

خالد  .زوبيري

كورونا في الجزائر20 ..
والية خالية من الوباء و5
واليات تسجل أكثر من 10
حاالت

مصطفى  .ق

امللخص
سجلت الجزائر خالل  24ساعة األخيرة 160 ،إصابة و 7وفيات جديدة
بفيروس كورونا.
هذا وتماثل  102مريضا إلى الشفاء النهائي ،فيما يتواجد  23مصابا بهذا
الوباء تحت العناية المركزة.
وحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة عبر موقعها اإللكتروني ،فإن
والية العاصمة تواصل تربعها على عرش الترتيب بتسجيلها  24إصابة
جديدة خالل  24ساعة األخيرة ،تليها والية جيجل بـ  15حالة جديدة ،في
حين سجلت والية بجاية  14إصابة جديدة.
وفي السياق ذاته ،لم تشهد  20والية أي إصابة جديدة بهذا الفيروس القاتل.

سجلت وزارة الصحة  160حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ،أي بنسبة
حدوث تقدر ب  0.4حالة لكل مئة ألف نسمة.
وسجلت  43والية أقل من  9حاالت منها  20والية لم تسجل أية حالة.
فيما سجلت  5واليات أكثر من  10حاالت خالل  24ساعة األخيرة.

108حالة شفاء جديدة
7وفيات و 160إصابة
جديدة بكورونا

 51690إصابة بفيروس
كورونا في الجزائر بينها
 1741وفاة  ..و 36282
متعاف

160إصابة جديدة بكورونا
في الجزائر

/

/

إسالم  .ب

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات ،الخميس ،تسجيل 7
وفيات و 160إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ،خالل الـ 24ساعة
األخيرة في الجزائر.
وأكدت لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة ،إن الحصيلة اإلجمالية
ارتفعت إلى  51690إصابة مؤكدة بكوفيد  19-و 1741حالة وفاة منذ بدء
تفشي الجائحة في البالد .وأشارت اللجنة إلى أنه تم تسجيل  108حالة شفاء
جديدة بشكل يرفع اإلجمالي إلى .36282

بلغت حاالت اإلصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر 51690إصابة
بينها  1741وفاة و  36282متعاف إلى غاية مساء اليوم الخميس  ،بعد
تسجيل  160إصابة جديدة و  7وفيات و  108متعافين في خالل الساعات
الـ 24األخيرة  ،حسب ما كشف عنه الدكتور جمال فورار المتحدث باسم
لجنة رصد ومتابعة الوباء .

كشفت وزارة الصحة ،اليوم الخميس ،على حصيلة انتشار جائحة كورونا
في الجزائر خالل الـ 24ساعة األخيرة.
وسجلت الجزائر  160حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد رفعت
العدد اإلجمالي للحاالت المؤكدة إلى  51690إصابة.
كما تم تسجيل  7وفيات جديدة جراء اإلصابة بـ"كوفيد  "19-رفعت العدد
اإلجمالي إلى  1741وفاة .وحسب نفس المصدر فقد بلغ العدد اإلجمالي
لحاالت الشفاء  36282بعد تسجيل  108حالة تعافي خالل آخر  24ساعة،
فيما يتواجد  23مريضا في العناية المركزة.

إحصائيات كورونا في
الجزائر لنهار اليوم

كورونا 160 :إصابة جديدة
و 108حالة شفاء و 7وفيات
خالل الـ 24ساعة األخيرة

الجزائر تسجل  160إصابة
جديدة بفيروس كورونا

إلياس  .بن عبيد

بلغت حاالت اإلصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر  51690إصابة
بينها  1741وفاة و 36282متعاف إلى غاية مساء اليوم الخميس  ،بعد
تسجيل  160إصابة جديدة و 7وفيات و 108متعافين في خالل الساعات
الـ 24األخيرة ،حسب ما كشف عنه الدكتور جمال فورار المتحدث باسم
لجنة رصد ومتابعة الوباء .وسجلت الزيادة العليا في حاالت كورونا
بواليات :الجزائر ( ،)24+جيجل ( ،)15+بجاية ( ،)14+باتنة (،)13+
المسيلة ().10+

سجلت  160اصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد  )19-و 7حاالت وفاة
خالل الـ 24ساعة األخيرة في الجزائر ،في الوقت الذي تماثل فيه 108
مريض للشفاء ،حسبما كشف عنه هذا الخميس الناطق الرسمي للجنة رصد
صبرينة  .كركوبة ومتابعة فيروس كورونا ،الدكتور جمال فورار.
وخالل اللقاء اإلعالمي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية
لفيروس (كوفيد  ،)19-أوضح فورار أن إجمالي الحاالت المؤكدة بلغ
 51.690حالة من بينها  160حالة جديدة ،وهو ما يمثل 4ر 0حالة لكل
 100ألف نسمة خالل ال 24ساعة الماضية.

ع.ر

أعلنت وزارة الصحة والسكان ،اليوم الخميس ،عن تسجيل ارتفاع في
حصيلة اإلصابات بفيروس كورونا في الجزائر لليوم الثالث على التوالي.
وحسب اللجنة العلمية لرصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا فقد تم تسجيل
 160إصابة جديدة خالل الـ 24ساعة األخيرة ،بعد تسجل  162اصابة
امس االربعاء 155 ،اصابة يوم الثالثاء ،و 146االثنين.
وبذلك ،ارتفع إجمالي اإلصابات بالفيروس التاجي بالبالد إلى 51690
اصابة .

