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الجريدة

العنوان

الكاتب

كورونا في الجزائر..جيجل
تسجل أعلى حصيلة يومية
و 0حالة في  30والية

خالد  .زوبيري

تراجع اصابات كورونا
بالجزائر 199 ..إصابة خالل
 24ساعة

نادية  .بن طاهر

امللخص
سجلت واليةجيجل أكبر حصيلة إصابات بفيروس كورونا عبر الوطن بـ
 42حالة جديدة خالل الـ  24ساعة األخيرة.
وحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة عبر موقعها اإللكتروني ،فإن
والية الجزائر العاصمة جاءت في المرتبة الثانية بـ  29إصابة جديدة ،تليها
والية بجاية بـ  20حالة جديدة ،بالمقابل سجلت واليتي البليدة وتيزي وزو
 19إصابة في كل منهما..
هذا وأوضح المصدر نفسه ،أن  30والية لم تشهد أي حالة إصابة بكوفيد -
.19

أعلنت وزارة الصحة ،اليوم األحد ،عن تسجيل  199إصابة بفيروس
كورونا المستجد ،خالل الساعات الـ 24الماضية.
وحسب ما أعلن عنه الناطق الرسمي للجنة متابعة فيروس كورونا ،الدكتور
جمال فورار ،ارتفع إجمالي اإلصابات بالفيروس التاجي بالبالد إلى
.54402
كما تم تسجيل  10وفيات جديدة خالل نفس الفترة.
ليرتفع بذلك العدد اإلجمالي لضحايا الوباء في البالد إلى .1856
كما تم تسجيل  117حالة شفاء ،ليرتفع اإلجمالي إلى .38088
هذا ويتواجد  33مريضا بمصلحة الع ناية المركزة ،حسب ذات المصدر.

هذا ما قاله وزير الصحة
بخصوص فتح المجال
الجوي

 199إصابة جديدة بكورونا

نسرين  .محفوف

س.أ

أكد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد ،أن إعادة فتح المجال الجوي،
مرتبط بتطور الوضعية الوبائية داخل وخارج الوطن.
وأوضح وزير الصحة ،خالل حلوله ضيفا على االذاعة الوطنية ،اليوم
األحد ،أن القرار يعود الى السلطات العليا في البالد.
وأضاف بن بوزيد “قرار إعادة فتح الحدود من عدمه سيعتمد على تطور
وباء كورونا ،داخل الوطن وخاصة خارجه”.
وأفاد الوزير أن مختلف دول العالم تعيش موجة ثانية شديدة لفيروس
كورو نا ،تحول دون إعادة فتح المجال الجوي.
وأضاف “ هل تتخيلوا إذا فتحنا مجالنا الجوي غدا ،ونشرع في استقبال
األجانب والسواح من البلدان التي تغرق في كورونا ،كيف سيصبح
الوضع”.
وقال وزير الصحة “سيتم مناقشة هذا القرار إذا تحسن الوضع داخل
الجزائر وفي البلدان األخرى”.

تم تسجيل  199إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر خالل
الـ 24ساعة األخيرة ،حسبما أعلن عنه اليوم الناطق الرسمي للجنة رصد و
متابعة الفيروس الدكتور جمال فورار.
و بهذا يبلغ العدد اإلجمالي لحاالت اإلصابات المؤكدة بالفيروس منذ بداية
الجائحة في الجزائر .54.402
كما تم تسجيل  10حاالت وفاة خالل نفس الفترة ،ليبلغ العدد اإلجمالي

للوفيات  ،1856فيما تماثل فيه  177مريض للشفاء ،ليبلغ العدد اإلجمالي
لحاالت التشافي من الفيروس  38.148حالة.

تشديد التدابير االحترازية
غير مستبعد

وزارتا الداخلية والصحة
تحذران من سيناريوهات
كارثية في حال التهاون
رفع درجة االستنفار
لمواجهة فيروس كورونا

ف  .زينب

كريمة  .خالص

أكد وزير الصحة والسكان وإصالح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد أن
هناك تراخ عام في التقيد باالجراءات الوقائية من فيروس كورونا ولم
يستبعد العودة إلى تشديد التدابير الوقائية في حال ارتفاع عدد االصابات
مجددا علما أن منحى اإلصابات بالفيروس عاد للتراجع مجدداً وهبط دون
المائتي إصابة جديدة يوميا وفق حصيلة األحد.

رفعت السلطات في الجزائر من درجة االستنفار والتجند لمواجهة انتشار
وباء كورونا ،بعد حالة التراخي التي أدت إلى ارتفاع ملحوظ في الحصيلة
اليومية لإلصابات والتي تجاوزت عتبة الـ 200حالة بعد ان كانت تشهد
تراجعا يوميا في األيام األخيرة.

تسجيل  10وفيات و177
حالة شفاء خالل  24ساعة
إصابات كورونا تنزل تحت
عتبة الـ 200

أرقام فيروس كورونا
النهائية لنهار اليوم في
الجزائر

الجزائر تسجل  199إصابة
جديدة بفيروس كورونا

عبد الرزاق  .ب

إلياس  .بن عبيد

أعلنت وزارة الصحة ،األحد ،تسجيل  10وفيات و 199إصابة جديدة
بفيروس كورونا المستجد ،خالل الـ 24ساعة األخيرة في الجزائر.
وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة ،إن الحصيلة اإلجمالية
ارتفعت إلى  54402إصابة مؤكدة بكوفيد  19-و 1856حالة وفاة منذ بدء
تفشي الجائحة في البالد.
كما تم تسجيل  177حالة شفاء جديدة بشكل يرفع اإلجمالي إلى 38148
متعاف من الفيروس.
تسجيل  199إصابة جديدة لنهار اليوم
30والية سجلت  0اصابة
11والية سجلت اقل من  8اصابات جديدة
ارتفاع إجمالي اإلصابات بالوباء إلى  54402حالة
تعافي  117مصابا من الوباء
إجمالي المتعافين وصل إلى  38088متعاف
تسجيل  10وفيات جديدة جراء اإلصابة بالوباء
ارتفاع عدد المتوفين إلى  1856وفاة
33مصابا يخضع حاليا للعالج بالعناية المركزة

كشفت وزارة الصحة اليوم األحد عن تسجيل  199إصابة جديدة بفيروس
كورونا خالل الــ  24ساعة الماضية في تراجع طفيف في عدد اإلصابات.
وكشف الناطق الرسمي بإسم اللجنة العلمية الوطنية لرصد تفشي فيروس
سيف الدين  .قداش كورونا بالجزائر البروفيسور جمال فورار ،حيث إرتفع العدد اإلجمالي
لإلصابات إلى  54402حالة.
وتم تسجيل  10وفيات جديدة خالل نفي الفترة  ،ليصل العدد اإلجمالي
للمتوفين جراء فيروس كوفيد  19إلى .1856

فيروس كورونا :استبعاد
العودة إلى الحجر الصحي و
ال وجود "لموجة ثانية"
للجائحة (بن بوزيد)

أشار إلى تسجيل تراخ في
تطبيق التدابير الوقائية من
كورونا ببعض الواليات
بن بوزيد ال يستبعد العودة
إلى تشديد إجراءات الحجر
بسبب ارتفاع الحاالت

/

استبعد وزير الصحة والسكان وإصالح المستشفيات ,البروفيسور عبد
الرحمان بن بوزيد ,اليوم األحد بالجزائر العاصمة ,العودة إلى الحجر
الصحي في بعض الواليات ,نتيجة ارتفاع حاالت اإلصابة بفيروس كورونا
(كوفيد  ,)9-نافيا وجود "موجة ثانية" للجائحة ,ألن الوضعية "مقبولة
تماما" .و أكد الوزير على أمواج القناة الثالثة لإلذاعة الوطنية أنه "لن نقرر
إعادة الحجر مجددا ,ألننا في وضعية مقبولة تماما حسب المختصين في
علم األوبئة مع أزيد من  200حالة كما اننا ال نشهد وضعية تسجل فيها
آالف الحاالت مع بؤر كثيفة وخطيرة".

ّلمح وزير الصحة والسكان عبد الرحمان بن بوزيد إلى إمكانية العودة إلى
تشديد إجراءات الحجر الصحي ببعض المناطق وواليات الوطن ،التي
عبد الغني  .بحفير تشهد تراجعا كبيرا في تطبيق اإلجراءات الوقائية ،مؤكدا ّ
أن ارتفاع حاالت
العدوى مؤخرا ،سببه أساسا التراخي في تطبيق اإلجراءات الوقائية من
طرف مواطني بعض الواليات ،مستبعدا أن تكون الجزائر تشهد حاليا
موجة ثانية من الوباء ،معتبرا رقم  200إصابة يوميا غير مقلق حاليا،
ويمكن التعامل معه ،كما طمأن الوزير بأن المؤسسات التربوية مستعدة
أمنيا وصحيا الستقبال المتمدرسين .

بن بوزيد ..منظمة الصحة
العالمية تحذّر من انفلونزا
موسمية تحمل نفس أعراض
كورونا

خالل الـ 24ساعة األخيرة:
كورونا:تسجيل  199إصابة
جديدة و 177حالة شفاء
و 10وفيات

كورونا… تسجيل 199
اصابة خالل  24ساعة

/

خديجة  .قدوار

ع.ر

أكد وزير الصحة والسكان وإصالح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد،
أن منظمة الصحة العالمية حذّرت من فصل الخريف.
وقال بن بوزيد في تصريح لإلذاعة الوطنية أن اإلنفلونزا الموسمية تكثر
في فصل الخريف والتي لها تقريبا نفس أعراض كورونا.
كما أضاف الوزير،أنه بإمكان الجزائريين أخذ لقاح األنفلونزا الموسمية،مع
أواخر شهر أكتوبر فليس هناك مشكل أو ندرة في هذا اللقاح.

كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا،الدكتور جمال
فورار ،أنه” سجلت  199إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد  )19-و 10
حاالت وفاة خالل الـ 24ساعة األخيرة في الجزائر،في الوقت الذي تماثل
فيه  177مريض للشفاء”..

أعلنت وزارة الصحة ،اليوم األحد ،عن تسجيل  199إصابة بفيروس
كورونا المستجد ،خالل الساعات الـ 24الماضية.

