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الجزائر تسجل  1023إصابة
جديدة بكورونا خالل يوم واحد

/

وزير الصحة  :نحن في
إتصاالت مع شركة " فايزر "
بشأن لقاح كورونا

/

امللخص

سجلت  1023إصابة جديدة بفيروس كورونا و  20حالة وفاة خالل 24
ساعة األخيرة في الجزائر  ،في الوقت الذي تماثل فيه  636مريضا للشفاء
 ،حسب ما كشف عنه اليوم الخميس الناطق الرسمي للجنة رصد و متابعة
فيروس كورونا  ،الدكتور جمال فورار .

كشف وزير الصحة و السكان و إصالح المستشفيات  ،عبد الرحمن بن
بوزيد  ،اليوم الخميس ،أن الجزائر تجري مشاورات يومية مع سفراء عدد
من الدول كالواليات المتحدة  ،روسيا والصين  ،وعدة شركات عالمية كـ:
" فايزر " األمريكية و "أسترازنيكا " البريطانية بخصوص لقاح فيروس
كورونا المنتظر  ،مؤكدا أنه سيتم إقتناؤه حالما يجهز .

وزارة الصحة 16:والية لم
تسجل أية حالة جديدة بكورونا

بروفسور بمستشفى بئر
طرارية :البالغون هم من
ينقلون كورونا لألطفال
وسجلنا وفاة طفلين

خالد  .زوبيري

نشرت وزارة الصحة ،اليوم الخميس ،الحصيلة الكاملة فيما يخص
مؤشرات الترصد لفيروس كورونا كوفيد  19-في الجزائر خالل  24ساعة
األخيرة.
وحسب بيان الوزارة ،فقد تم تسجيل  1023حالة جديدة ،أي بنسبة حدوث
تقدر ب  2,3حالة لكل مئة ألف نسمة خالل  24ساعة األخيرة.
وأوضح المصدر نفسه ،أن  26والية سجلت أقل من  09حاالت ،في حين
لم تسجل  16والية أية حالة ،بالمقابل سجلت  22والية أكثر من 10
حاالت.
هذا ويتواجد حاليا  53مريضا على مستوى العناية المركزة.
ودعا وزارة الصحة في األخير ،المواطنين إلى اليقظة ،احترام قواعد
النظافة والمسافة الجسدية ،االمتثال لقواعد الحجر الصحي ،واالرتداء
اإللزامي للقناع.

كشف البروفيسور موسى عشير ،رئيس قسم طب األطفال ،في مستشفى
بئر طرارية ،أن الكبار هكوزم من ينقلون الفيروس إلى األطفال.
نسرين  .محفوف وقال في تصريح لموقع صحة إنه منذ بداية الوباء بالجزائر ،تم تسجيل 16
حالة إصابة بفيروس كورونا لدى األطفال.
وأضاف البروفسور موسى عشير “سجلنا لألسف حالتي وفاة ،وقد ُوضعا
في العناية المركزة بمستشفيات أخرى ،لكن لم يستطيعا النجاة”.
وتابع “فيروس كورونا الجديد لدى األطفال ال يظهر بأعراض محددة،

يمكن أن يصاب الطفل باإلسهال أو الحمى أو مشاكل الرئة”.

إرتفاع قياسي إلصابات
كورونا في الجزائر1023 ..
حالة خالل  24ساعة

أعلنت وزارة الصحة ،اليوم الخميس ،عن تسجيل  1023إصابة جديدة
بفيروس كورونا المستجد ،خالل الـ 24ساعة األخيرة.
نادية  .بن طاهر وحسب ما أورده رئيس لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا في الجزائر،
الدكتور جمال فورار ،ارتفع إجمالي اإلصابات بالفيروس التاجي بالبالد
إلى  71652حالة.
كما تم تسجيل  18وفاة جديدة خالل  24ساعة االخيرة ،ليرتفع اإلجمالي
إلى .2221
بينما تماثل  636مريضا للشفاء ،ليرتفع اإلجمالي إلى .46962
فيما يتواجد  53مريضا بمصلحة العناية المركزة ،حسب ذات المصدر.

بن بوزيد :لن يدخل أي لقاح
الجزائر إال إذا كان مضمونا
وسامحونا على النقائص

أكد وزير الصحة والسكان وإصالح المستشفيات ،عبد الرحمان بن بوزيد،
أنه لن يدخل أي لقاح الجزائر إال إذا كان مضمونا.
وأضاف في تصريح للتلفزيون الجزائري “لدينا تعليمات صارمة ،عندما
نسرين  .محفوف يكون لقاح فيروس كورونا متوفرا سنستورده ،بشرط أن يكون مضمون
الفعالية”.
وأكد وزير الصحة ،اليوم الخميس ،أن مهني القطاع يقومون بكل جهودهم
لمكافحة الوباء ،كما تم ضخ وتعبئة القطاع ماليا وبشريا.
وقال “ سامحونا على النقائص ،أو أي تقصير ،نحن نقوم بكل ما في وسعنا
الحتواء الوضع ،التنظيم والتنسيق ليس شيئا سهال”.

لليوم الثالث ..عدد اإلصابات
يتجاوز األلف

إسالم  .ب

وزير الصحة يتحدث عن
اقتناء لقاح "كوفيد "19-

ف.ن

سجلت الجزائر  1023إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ،حسب آخر
إحصائية كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة ،اليوم الخميس.
وتم تسجيل انخفاض طفيف في عدد الحاالت اليومية مقارنة باليوم الماضي
( 1038حالة) ،إال أنه يبقى فوق حاجز األلف حالة لليوم الثالث على
التوالي.
وارتفع العدد اإلجمالي للحاالت المؤكدة المسجلة في البالد منذ شهر فيفري
الماضي إلى فوق الـ 70ألف حالة بعدما بلغ اليوم .71652
وأعلن الناطق الرسمي للجنة ،الدكتور جمال فورار ،أن  26والية سجلت
أقل من  09حاالت منها  16والية لم تسجل أية حالة ،فيما سجلت  22والية
أكثر من  10حاالت.

قال وزير الصحة والسكان وإصالح المستشفيات ،عبد الرحمان بن بوزيد،
أن مشاورات مكثفة يومية مع ممثلي الدول بخصوص لقاح فيروس كوفيد -
 ، 19مؤكدا أن الجزائر ستحصل عليه فور عرضه في السوق العالمية.
وأوضح بن بوزيد على هامش افتتاحه ألشغال اليوم الوطني لمكافحة
مقاومة مضادات الميكروبات ،أن الجزائر في تواصل دائم مع دول العالم
القتناء لقاح فيروس كورونا على غرار الواليات المتحدة ،روسيا والصين
وعدة شركات عالمية كـ "فايزر" األمريكية و "أسترازنيكا" البريطانية،
مؤكدا بأن الجزائر مستعدة القتناء اللقاح المنتظر مهما كان سعره.

" االستهالك العشوائي
للمضادات الحيوية يعقد
الوضعية الصحية"

بن بوزيد :لن يدخل أي لقاح
الجزائر إال إذا كان مضمونا
وسامحونا على النقائص
وزير الصحة :إحصائيات
كورونا ليست دقيقة وهذه
عالقة الدخول االجتماعي
بارتفاع اإلصابات

خ.د

قال وزير الصحة والسكان وإصالح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد،
أن االستهالك العشوائي للمضادات الحيوية يساهم في تعقيد الوضعية
الصحية وتسريع انتشار الفيروسات والميكروبات.
وأكد بن بوزيد  ،خالل إشرافه على افتتاح اليوم الوطني لمكافحة مقاومة
مضادات الميكروبات ،على أنه في ظل جائحة كوفيد ،19إن االستهالك
المفرط للمضادات الحيوية قد يؤدي لظهور مقاومة لمضادات الميكروبات
وتسريع انتشارها ،ويزيد من التكاليف الصحية والعبء المالي على
العائالت .

أكد وزير الصحة والسكان وإصالح المستشفيات ،عبد الرحمان بن بوزيد،
أنه لن يدخل أي لقاح الجزائر إال إذا كان مضمونا.
وأضاف في تصريح للتلفزيون الجزائري “لدينا تعليمات صارمة ،عندما
يكون لقاح فيروس كورونا متوفرا سنستورده ،بشرط أن يكون مضمون
الفعالية”.
إلياس  .بن عبيد وأكد وزير الصحة ،اليوم الخميس ،أن مهني القطاع يقومون بكل جهودهم
لمكافحة الوباء ،كما تم ضخ وتعبئة القطاع ماليا وبشريا.
وقال “ سامحونا على النقائص ،أو أي تقصير ،نحن نقوم بكل ما في وسعنا
الحتواء الوضع ،التنظيم والتنسيق ليس شيئا سهال”.
وجدد وزير الصحة ،عبد الرحمان بن بوزيد ،التأكيد على ضرورة ارتداء
الكمامة ألنها الواقي األول والوحيد من اإلصابة بالفيروس وانتشاره.

كما اكد وزير الصحة والسكان وإصالح المستشفيات ،عبد الرحمان بن
بوزيد ،اليوم الخميس ،أن احصائيات كورونا ليست دقيقة.
وأضاف في تصريح للتلفزيون الجزائري أنه لو تم جمع اإلصابات ليومين
أو ثالثة أيام ووسعنا التشخيصات سنتجاوز  4آالف حالة.

تسجيل  1023حالة و 18وفاة
تراجع طفيف لإلصابات
اليومية بكورونا

قال أن اللجنة بصدد تطبيق
الغلق النوعي
فورار :الغلق الشامل أمر
مستبعد

/

/

أعلنت وزارة الصحة ،الخميس ،تسجيل  18وفاة و 1023إصابة جديدة
بفيروس كورونا المستجد ،خالل الـ 24ساعة األخيرة.
وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة ،إن الحصيلة اإلجمالية
ارتفعت إلى  71652إصابة مؤكدة بكوفيد  19-و 2224حالة وفاة منذ بدء
تفشي الجائحة في البالد.
كما تم تسجيل  636حالة شفاء جديدة بشكل يرفع اإلجمالي إلى 46962
متعاف من الفيروس.
استبعد البروفيسور جمال فورار الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية لمتابعة
تفشي وباء كورونا ،تطبيق الغلق الشامل ،بعد تسجيل ارتفاع في عدد
اإلصابات اليومية بكوفيد .19-
وقال فورار لـ ‘الشروق نيوز ’  ،الخميس “ ،نحن في بداية تطبيق الغلق
النوعي ”.واتخذت الحكومة األيام الماضية جملة من القرارات كاجراء
وقائي للحد من انتشار الفيروس ،حيث تم تعديل قائمة الواليات المعنية
بالحجر المنزلي من الساعة  8مساء إلى  5صباحا من اليوم الموالي،
لتصبح  32والية عوضا عن  29والية.

بمجرد طرحه في األسواق
بن بوزيد :نحن في مفاوضات
متقدمة القتناء لقاح كورونا

الحاالت الجديدة تخطت حاجز
األلف لليوم الثالث تواليا
تسجيل  1023إصابة جديدة
بكورونا

/

إ.ض

قال وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد ،الخميس ،إن الجزائر في
مفاوضات متقدمة مع عدة دول لشراء لقاح كورونا حال طرحه في
األسواق.
وأكد الوزير ،خالل إشرافه على انطالق اليوم الوطني حول مكافحة
الميكروبات“ ،نحن في مفاوضات متقدمة مع سفراء عدة دول لشراء
اللقاح ”.وتابع بن بوزيد“ ،سنقتني اللقاح مهما كان سعره وميزانيته
مخصصة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية” .مضيفا “ال نشتري اللقاح إال
إذا كان مضمونا”.

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال
فورار ،اليوم الخميس ،عن تسجيل  1023إصابة جديدة بفيروس كورونا
(كوفيد  )19-و 18حالة وفاة خالل الـ 24ساعة األخيرة في الجزائر ،في
ضا حاليًا
الوقت الذي تماثل فيه  636مريضا للشفاء ،فيما يتواجد  53مري ً
في العناية المركزة.وبرسم اللقاء اإلعالمي اليومي المخصص لتطور
الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد  ،19أبرز فورار ّ
أن إجمالي الحاالت
المؤكدة بلغ  71 652منها  1023حالة جديدة (أي بنسبة حدوث تقدر بـ2.3
حالة لكل  100ألف نسمة) ،فيما بلغ العدد إجمالي المتعافين  46.962حالة،
بينما ارتفع العدد اإلجمالي للوفيات إلى  2224حالة.

