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الجريدة

العنوان

كورونا في
الجزائر..العاصمة تسجل
أعلى حصيلة يومية و 0حالة
في  18والية

الكاتب

خالد  .زوبيري

امللخص

سجلت والية الجزائر العاصمة أكبر حصيلة إصابات بفيروس كورونا عبر
الوطن بـ  43حالة جديدة خالل الـ  24ساعة األخيرة.
وحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة عبر موقعها اإللكتروني ،فإن
والية بجاية جاءت في المرتبة الثانية بـ  30إصابة جديدة ،تليها والية تيزي
وزو بـ  16حالة جديدة.
هذا وأوضح المصدر نفسه ،أن  18والية لم تشهد أي حالة إصابة بكوفيد -
.19

آخر إحصائيات إنتشار
فيروس كورونا في الجزائر

خالد  .زوبيري

سجلت الجزائر خالل  24ساعة األخيرة 193 ،إصابة جديدة بفيروس
كورونا و 9وفيات ،فيما تماثل  127مريضا إلى الشفاء.
وحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي ،فإن
إجمالي اإلصابات بكوفيد  19-إرتفع إلى  ،53777في حين بلغ إجمالي
الوفيات .1836

 53777إصابة بفيروس
كورونا في الجزائربينها
 1836وفاة ..و 37730
متعاف

/

آخر مستجدات فيروس
كورونا في الجزائر

إسالم  .ب

إرتفاع عدد اإلصابات
بفيروس كورونا في الجزائر

إلياس  .بن عبيد

بلغت حاالت اإلصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر  53777إصابة
بينها  1836وفاة و  37730متعاف إلى غاية مساء اليوم الخميس  ،بعد
تسجيل  193إصابة جديدة و  9وفيات و  127حالة شفاء في خالل
الساعات  24األخيرة  ،حسب ما كشف عنه الدكتور جمال فورار المتحدث
باسم لجنة رصد ومتابة الوباء .

أعلنت لجنة رصد متابعة فيروس كورونا في الجزائر ،اليوم الخميس،
تسجيل  193إصابة بالجائحة خالل الـ 24ساعة الماضية.
وبهذا يواصل عدد اإلصابات اليومية ارتفاعه لليوم الرابع على التوالي،
ليبلغ العدد اإلجمالي للحاالت المؤكدة في البالد منذ شهر فيفري الماضي
إلى  53777حالة.
ولليوم الثالث على الوالي يستقر عدد الوفيات الجديدة جراء اإلصابة
بـ"كوفيد  " 19-عند التسع وفيات ،فيما ارتفع العدد اإلجمالي إلى 1836
وفاة.

ارقام فيروس كورونا النهائية لنهار اليوم في الجزائر
تسجيل  193إصابة جديدة لنهار اليوم
باقي اإلحصائيات سنوفايكم بها بعد قليل

تسجيل  193حالة جديدة
تواصل المنحنى التصاعدي
إلصابات كورونا

آخر إحصائيات إنتشار
فيروس كورونا في الجزائر

عبد الرزاق  .ب

/

أعلنت وزارة الصحة ،الخميس ،تسجيل 9وفيات و 193إصابة جديدة
بفيروس كورونا المستجد ،خالل الـ 24ساعة األخيرة في الجزائر ،وهو ما
يمثل تواصال للمنحنى التصاعدي للعدوى خالل األيام األخيرة.
وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة ،إن الحصيلة اإلجمالية
ارتفعت إلى  53777إصابة مؤكدة بكوفيد  19-و 1836حالة وفاة منذ بدء
تفشي الجائحة في البالد.
وأشارت اللجنة إلى أنه تم تسجيل  127حالة شفاء جديدة بشكل يرفع
اإلجمالي إلى ،37730فيما يتواجد  35مريضا في العناية المركزة.

سجلت الجزائر خالل  24ساعة األخيرة 193 ،إصابة جديدة بفيروس
كورونا و 9وفيات ،فيما تماثل  127مريضا إلى الشفاء.
وحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي ،فإن
إجمالي اإلصابات بكوفيد  19-إرتفع إلى  ،53777في حين بلغ إجمالي
الوفيات .1836

