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معرض الصحافة الوطنية
الجريدة

العنوان

الكاتب

وزارة الصحة 10 :واليات
لم تسجل أية حالة جديدة
بكورونا

خالد  .زوبيري

كورونا في الجزائر..
الحساب باآلالف بداية من
اليوم

نادية  .بن طاهر

امللخص
نشرت وزارة الصحة ،اليوم االثالثاء ،الحصيلة الكاملة فيما يخص
مؤشرات الترصد لفيروس كورونا في الجزائر خالل  24ساعة األخيرة.
وحسب بيان الوزارة ،فقد تسجيل  1002حالة جديدة ،أي بنسبة حدوث تقدر
ب  2,3حالة لكل مئة ألف نسمة خالل  24ساعة األخيرة.
وأوضح المصدر نفسه ،أن  22والية سجلت أقل من  9حاالت ،في حين لم
تشهد  10واليات أية حالة جديدة بكورونا ،بالمقابل سجلت  26والية أكثر
من  10حاالت.
هذا ويتواجد حاليا  39مريضا بكوفيد  19-على مستوى العناية المركزة.
وفي األخير دعت وزارة الصحة المواطنين إلى اليقظة ،احترام قواعد
النظافة والمسافة الجسدية ،االمتثال لقواعد الحجر الصحي ،واالرتداء
اإللزامي للقناع.

أعلنت وزارة الصحة ،اليوم الثالثاء ،عن تسجيل  1002إصابة جديدة
بفيروس كورونا المستجد ،خالل الـ 24ساعة األخيرة.
وحسب ما أورده رئيس لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالجزائر،
الدكتور جمال فورار ،ارتفع إجمالي اإلصابات إلى إلى  69591حالة.
كما تم تسجيل  18وفاة جديدة خالل  24ساعة االخيرة ،ليرتفع اإلجمالي
إلى .2186
بينما تماثل  611مريضا للشفاء ،ليرتفع اإلجمالي إلى .45699
هذا ويتواجد  39مريضا ،في مصلحة العناية المركزة.

رقم قياسي جديد ...الجزائر
تسجل  1002إصابة جديدة
بفيروس كورونا

/

تسجيل  611حالة شفاء
خالل  24ساعة
18وفاة و 1002إصابة
جديدة بفيروس كورونا

/

قفزة ُمر ِعبة في أرقام
كورونا

س  .عبد الجليل

أعلنت وزارة الصحة و إصالح المستشفيات  ،اليوم الثالثاء عن تسجيل
 1002إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر في أخر  24ساعة .
ليرتفع العدد اإلجمالي لإلصابات إلى  69591حالة .
كما تم تسجيل  18حالة وفاة جديدة  ،ليرتفع العدد اإلجمالي للوفيات إلى
 2186حالة .
وتم تسجيل  611حالة شفاء جديدة  ،ليصبح إجمالي الحاالت التي تماثلت
للشفاء  45699حالة .
أعلنت وزارة الصحة ،اليوم الثالثاء ،تسجيل  18وفاة و 1002إصابة جديدة
بفيروس كورونا المستجد ،خالل الـ 24ساعة األخيرة.
وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة ،إن الحصيلة اإلجمالية
ارتفعت إلى  69591إصابة مؤكدة بكوفيد  19-و 2186حالة وفاة منذ بدء
تفشي الجائحة في البالد.
كما تم تسجيل  611حالة شفاء جديدة بشكل يرفع اإلجمالي إلى 45699
متعاف من الفيروس.
رعبة في أرقام كورونا
كانت الجزائر أمس الثالثاء على موعد مع قفزة ُم ِ
حين كشفت الحصيلة الرسمية المقدمة عن تسجيل أكثر من ألف إصابة
جديدة و 18وفاة في  24ساعة السابقة وهي أعلى حصيلة سوا ًء لإلصابات
أو الوفيات تم تسجيلها في الجزائر منذ بدء الجائحة التي يبدو أنها أخذت
منحى تصاعديا مخيفا يقتضي المزيد من اليقظة واالحتياط.
ووسط الحديث عن إمكانية التوجه نحو فرض إجراءات جديدة أكثر تشديداً
سجلت  1002إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد  )19-و  18حالة وفاة
خالل  24ساعة في الجزائر في الوقت الذي تماثل فيه  611مريضا للشفاء
حسب ما كشف عنه أمس الثالثاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة
فيروس كورونا الدكتور جمال فورار.

كورونا :دعوة الى فتح
هياكل خاصة بالصحة و
غيرها

و.ا.ج/س.أ

عدد االصابات بكورونا
يتجاوز األلف اليوم

س.أ

رقم قياسي ألول مرة و10
آالف إصابة في صفوف
«الجيش األبيض»
 1002إصابة جديدة بكورونا
و 18وفاة خالل  24ساعة
األخيرة

ز  .أيت سعيد

دعا رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الدكتور الياس مرابط
اليوم الثالثاء بالجزائر الى فتح هياكل صحية تخصص حصريا لكوفيد 19-
و استغالل هياكل أخرى خارج القطاع مؤكدا على "تدعيم" وسائل حماية
مهنيي الصحة.
تم تسجيل  1002إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر
خالل الـ 24ساعة األخيرة ،حسبما أعلنت اليوم وزارة الصحة و إصالح
المستشفيات .و تعد هذه الحصيلة األعلى منذ بداية الجائحة في الجزائر
والتي ترفع العدد اإلجمالي لإلصابات إلى  69.591حالة.
كما تم تسجيل  18وفاة جراء الفيروس خالل نفس الفترة ليبلغ العدد
اإلجمالي للوفيات منذ بداية الجائحة في الجزائر  2186وفاة ،حسبما أفاد
الناطق الرسمي للجنة رصد و متابعة الفيروس الدكتور جمال فورار.
تجاوز عدد اإلصابات بفيروس كورونا في الجزائر عتبة األلف ،بعد
تسجيل  1002حالة مؤكدة في الـ 24ساعة األخيرة ،ما يف ّسر أن تحذيرات
السلك الطبي ووزارة الصحة منذ أيام بضرورة احترام قواعد الوقاية
واالحترازات من االلتزام بمسافة التباعد ،ارتداء القناع ،ومختلف
اإلجراءات المتعلقة بالتطهير والتنظيف ،ورغم أن الحكومة عدلت أوقات
الحجر وأمرت بغلق بعض الفضاءات إال أن األرقام المتعلقة باإلصابات
تواصل االرتفاع ّ .
حطمت الجزائر الرقم القياسي في عدد اإلصابات ،أمس،
وألول مرة منذ بداية الوباء شهر مارس الماضي ،حيث بلغت عدد الحاالت
المؤكدة  1002مصاب و 18وفاة في ظرف  24ساعة ،في ارتفاع يعكس
عدم التزام الجزائريين بقواعد الوقاية وعدم األخذ بعين االعتبار نصائح
السلك الطبي الذي ألح على توخي الحذر منذ تفشي الوباء في ظل عدم توفر
لقاح مضاد للفيروس المستجد.

لجنة رصد ومتابعة فيروس
كوفيد  19-تكشف:
نحو فرض إجراءات جديدة
لمحاصرة كورونا

إ.ض

مع االرتفاع في عدد
اإلصابات … .الخوف من
عودة الحجر الشامل يؤرق
الجزائريين

أميرة  .أمكيدش

رقم قياسي جديد… عدد
االصابات بكورونا تتجاوز
األلف اليوم

ع.ر

سجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد  )19-خالل ال 24ساعة
األخيرة في الجزائر ،حسب ما كشف عنه أمس الناطق الرسمي للجنة رصد
ومتابعة فيروس كورونا ،الدكتور جمال فورار.
وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة
واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية ،داعيا إياهم إلى االمتثال لقواعد
الحجر الصحي وااللتزام بارتداء القناع الواقي .بدوره لم يستبعد عضو
لجنة رصد ومتابعة فيروس كوفيد  19-عبدالكريم طواهرية أن تلجأ
الحكومة الى اجراءات جديدة مشددة ،متأسفا على ما وصفه بعدم االلتزام
باجراءات الوقاية من فيروس كورونا .

يعيش الجزائريون هذه األيام حالة من الخوف من عودة الحجر الشامل ،بعد
ارتفاع رهيب لإلصابات بوباء فيروس “كورونا” في معظم واليات
الوطن ،ورغم تشديد وزارة الصحة وتكثيف الرقابة األمنية لألخذ بكافة
اإلجراءات االحترازية إال أن عدد اإلصابات في منحى تصاعدي مخيف.

تم تسجيل  1002إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر
خالل الـ 24ساعة األخيرة ،حسبما أعلنت اليوم وزارة الصحة و إصالح
المستشفيات.

