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معرض الصحافة الوطنية
الجريدة

العنوان

كورونا 10..واليات لم تسجل
أية حالة جديدة و 20والية
سجلت أكثر من  10حاالت

ارتفاع رهيب إلصابات
كورونا في الجزائر867 ..
حالة جديدة و 14وفاة

الكاتب

خالد  .زوبيري

نسرين  .محفوف

امللخص
نشرت وزارة الصحة ،اليوم الجمعة ،الحصيلة الكاملة فيما يخص مؤشرات
الترصد لفيروس كورونا كوفيد  19-في الجزائر خالل  24ساعة األخيرة.
وحسب بيان الوزارة ،فقد تم تسجيل  867حالة جديدة ،أي بنسبة حدوث
تقدر ب  1,9حالة لكل مئة ألف نسمة خالل  24ساعة األخيرة.
وأضاف المصدر نفسه ،أنه خالل  24ساعة األخيرة أيضا ،سجلت 28
والية أقل من  9حاالت ،في حين لم تسجل  10واليات أية حالة جديدة،
بينما سجلت  20والية أكثر من  10حاالت.
وفيما يخص الوفيات ،فقد تم تسجيل  14وفيات جديدة .هذا وقد تماثل 402
مريضا للشفاء ،ليصل إجمالي النتعافين من كورونا ،إلى  ،43.779بالمقابل
يتواجد حاليا  52مريضا على مستوى العناية المركزة.

أعلنت وزارة الصحة ،اليوم الجمعة ،عن تسجيل  867إصابة جديدة
بفيروس كورونا المستجد ،خالل الـ 24ساعة األخيرة.
وحسب ما أورده رئيس لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا ،ارتفع إجمالي
المصابين بالفيروس التاجي بالبالد إلى  65975حالة.
وحسب ما نشرته وزارة الصحة على حساباتها الرسمية على مواقع
التواصل االجتماعي ،فقد تم تسجيل  14وفاة جديدة خالل  24ساعة
االخيرة.
وفيما يخص الحاالت التي تماثلت للشفاء ،فقد شفيت  402حالة بينما يتواجد

 52مريضا في العناية المركزة.

بن بوزيد يلتقي سفير
روسيا ..ولقاح كورونا
“سبوتنيك” يطبع المحادثات

نسرين  .محفوف

بعد تسجيل  867إصابة
جديدة ...الجزائر تسجل
أعلى حصيلة منذ تفشي
الوباء

/

التقى أمس الخميس ،وزير الصحة ،عبد الرحمان بن بوزيد ،مع سفير
روسيا لدى الجزائر ،إيغور بلياييف.
وحسب بيان سفارة روسيا لدى الجزائر ،فقد ناقش الطرفان خالل
المحادثات قضايا التعاون الثنائي في مجال الصحة.
وتحدث السفير الروسي عن التقدم المحرز في التجارب السريرية للقاح
الروسي المضاد لفيروس كورونا “سبوتنيك”.
وأفاد سفير روسيا لدى الجزائر أن لقاح كورونا سبوتنيك وصل المرحلة
الثالثة من التجارب ،وأظهر فعاليته بنسبة .٪92

بلغت حاالت اإلصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر  65975إصابة
بينها  2124وفاة  ،إلى غاية مساء اليوم الجمعة  ،بعد تسجيل  867إصابة
جديدة و  14وفاة خالل الساعات الـ 24األخيرة  ،حسب ما كشف عنه
الدكتور جنال فورار المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة الوباء .

كوفيد  :19-رقم قياسي جديد

إسالم  .ب

وزير الصحة يستقبل سفراء
عدة دول

إ.ش/و.ا.ج

لماذا تغوّ ل كورونا؟

/

تواصل الجزائر تحطيم األرقام القياسية لحاالت اإلصابة اليومية بفيروس
كورونا المستجد مقتربة من حاجز الـ 900إصابة.
وأعلنت وزارة الصحة ،اليوم الجمعة ،إحصاء  867إصابة بالفيروس في
الـ 24ساعة الماضية ،وهي أعلى حصيلة تسجلها الجزائر منذ بداية انتشار
الوباء شهر فيفري الماضي ،حيث تم تحطيم الرقم القياسي المسجل أمس
والمقدر بـ 851إصابة.
هذه األرقام جعلت العدد اإلجمالي للحاالت المؤكدة يقترب من حاجز الـ66
ألف حالة بعدما بلغ اليوم .65975

استقبل وزير الصحة والسكان وإصالح المستشفيات عبد الرحمان بن
بوزيد ،سفراء عدة دول تناولوا معه سبل تعزير التعاون مع الجزائر في
المجل الصحي ،حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
واستقبل بن بوزيد أمس الخميس بمقر الوزارة سفير الجمهورية الفرنسية
بالجزائر ،فرانسوا غويات ،حيث تدخل هذه الزيارة في إطار زيارة مجاملة
تناول من خاللها الجانبان مختلف مجاالت التعاون الثنائي في مجال
الصحة ،حسب البيان الذي أوضح أن السفير الفرنسي تطرق إلى إمكانية
وضع خريطة طريق جديدة لتوسيع أكثر للتعاون بين الطرفين وأن الوزير
ثمن اقتراح الجانب الفرنسي.
سجلت وزارة الصحة ارتفاعا خطيرا في عدد اإلصابات بفيروس كورونا
خالل األيام األخيرة وبحسب أعضاء اللجنة العلمية لمتابعة ورصد تفشي
كوفيد 19فإن السبب الذي يقف وراء معاودة اإلصابات لالرتفاع هو عدم
احترام المواطنين لشروط التباعد االجتماعي وعدم االلتزام بإجراءات
الوقاية كارتداء الكمامة إلى جانب عدم التبليغ عن االصابات.

وفي هذا ال صدد يرى عضو اللجنة العلمية رياض مهياوي أن سبب ارتفاع
عدد االصابات بشكل ملحوظ يعود إلى التجمعات بشكل عام والتجمعات
العائلية بشكل خاص.
إلى جانب ذلك يشكل اخفاء اإلصابة وعدم التبليغ عنها أحد األسباب
المباشرة التي ساهمت في ارتفاع حاالت االصابة بالفيروس بحسب عضو
اللجنة العلمية بقاط بركاني الذي أكد أن هذا السلوك من شأنه يشكل خطر
على عائلة المريض وزمالئه.

تسجيل  402حالة شفاء
خالل  24ساعة
14وفاة و 867إصابة
جديدة بفيروس كورونا

/

تأخر في تسويق لقاح
كورونا إلى غاية 2021
البروفيسور مصطفى
خياطي:

/

أعلنت وزارة الصحة ،الجمعة ،تسجيل  14وفيات و 867إصابة جديدة
بفيروس كورونا المستجد ،خالل الـ 24ساعة األخيرة في الجزائر.
وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة ،إن الحصيلة اإلجمالية
ارتفعت إلى  65975إصابة مؤكدة بكوفيد  19-و 2125حالة وفاة منذ بدء
تفشي الجائحة في البالد.
كما تم تسجيل  402حالة شفاء جديدة بشكل يرفع اإلجمالي إلى 43779
متعاف من الفيروس.

أكد البروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة
وتطوير البحث العلمي ” فورام ” أن لقاح كورونا في الواقع قضية معقدة
بعض الشيء  ،وبالتالي فلقد تم اإلعالن عنها منذ أشهر  ،حتى أننا سمعنا
أن اللقاح سيتم تسويقه في أوائل نوفمبر الجاري والمتمثل
في “أسترازينيكا” ،مع العلم أن االتحاد األوروبي قد تبرع بعدة مليارات
من الدوالرات القتنائه ،ولكننا ندرك جيدا  ،أنه خالل المرحلة الثالثة من
التجارب  ،كانت هناك مشاكل  ،ومن وجهة نظر تنظيمية ،سيكون حتما
هناك تأخر في تسويقه حتى لو كان هناك اآلن عشرات اللقاحات في
المرحلة النهائية.

بن بوزيد يبحث مع سفير
روسيا بالجزائر مستجدات
لقاح سبوتنيك

خالل الـ  24ساعة األخيرة:
كورونا  867 :إصابة جديدة
و  402حالة شفاء و 14
وفاة

بن بوزيد يستقبل سفراء
عدة دول

/

خديجة  .قدوار

خديجة  .قدوار

التقى ،وزير الصحة ،عبد الرحمان بن بوزيد ،أمس ،سفير روسيا لدى
الجزائر ،إيغور بلياييف ،حسب بيان للسفارة الروسية ،وقد ناقش الطرفان
قضايا التعاون الثنائي في مجال الصحة.
كمال تطرق السفير الروسي مع بن بوزيد ،للتقدم المحرز في التجارب
السريرية للقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيكv ".

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور ،جمال
فورار ،عن تسجيل  867إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد  19-و 14
حالة وفاة خالل الـ 24ساعة األخيرة في الجزائر ,في الوقت الذي تماثل فيه
 402مريض للشفاء.

استقبل وزير الصحة والسكان وإصالح المستشفيات ,عبد الرحمان بن
بوزيد سفراء عدة دول تناولوا معه سبل تعزيز التعاون مع الجزائر في
المجل الصحي  -حسب بيان للوزارة .

كورونا… تسجيل 867
اصابة جديدة خالل 24
ساعة

ع.ر

سجلت وزارة الصحة والسكان ،اليوم الجمعة ،رقما قياسيا جديدا في أعداد
اإلصابات بفيروس كورونا ،إثر تسجيل  867إصابات خالل  24ساعة
الماضية.

