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معرض الصحافة الوطنية
الجريدة

العنوان

الكاتب

حصيلة قياسية إلصابات
كورونا في الجزائر1025 ..
حالة خالل  24ساعة

نادية بن طاهر

مدير التطوير التكنولوجي:
الجزائر ال تملك مخابر
خاصة بإيجاد لقاح كورونا

نادية بن طاهر

امللخص

أعلنت وزارة الصحة ،اليوم األربعاء ،عن تسجيل  1025إصابة جديدة
بفيروس كورونا المستجد ،خالل الـ 24ساعة األخيرة.
وحسب رئيس للجنة متابعة تفشي فيروس كورونا في البالد ،الدكتور جمال
فورار ،فقد ارتفع إجمالي اإلصابات في البالد إلى  78025حالة.
كما تم تسجيل  20وفاة جديدة خالل  24ساعة األخيرة ،ليرتفع اإلجمالي
إلى  ،2329بينما تماثل  642مريضا للشفاء ،ليرتفع اإلجمالي إلى
.50712

قال مدير التطوير التكنولوجي واالبتكار  ،إن الجزائر ال تملك مخابر
حيوية وبيو أمنية من درجة “بي  ”4إليجاد لقاح ضد فيروس كورونا.
وكشف هشام سفيان صلواتشي ،في تصريح لإلذاعة الجزائرية ،أنه قد
كانت هناك مبادرات من قبل باحثين جزائريين لصنع أجهزة كشف عن
فيروس كورونا.

فيروس كورونا ..تسجيل
 1025إصابة جديدة في آخر
 24ساعة

تسجيل  642حالة شفاء
خالل  24ساعة
 20وفاة و 1025إصابة
جديدة بفيروس كورونا

/

/

أعلنت وزارة الصحة ،اليوم األربعاء ،عن تسجيل  1025إصابة جديدة
بفيروس كورونا في الجزائر في آخر  24ساعة ،ليرتفع العدد اإلجمالي
لإلصابات إلى  78025حالة .كما تم تسجيل  20وفاة جديدة ليرتفع العدد
اإلجمالي إلى  2329حالة .وتم تسجيل  642حالة تماثلت للشفاء في آخر
 24ساعة ،ليصبح اإلجمالي  50712حالة.

أعلنت وزارة الصحة ،األربعاء ،تسجيل  20وفاة و 1025إصابة جديدة
بفيروس كورونا المستجد ،خالل الـ 24ساعة األخيرة في الجزائر.
وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة ،إن الحصيلة اإلجمالية
ارتفعت إلى  78025إصابة مؤكدة بكوفيد  19-و  2329حالة وفاة منذ بدء
تفشي الجائحة في البالد .كما تم تسجيل  642حالة شفاء جديدة بشكل يرفع
اإلجمالي إلى  50712متعاف من الفيروس.

مدير التطوير التكنولوجي
واالبتكار بوزارة التعليم
العالي يؤكد:

فاتح .ع

الجزائر ال تملك مخابر تسمح
بأبحاث لقاح كورونا
تدابير الحجر الصحي
والية الجزائر تمدد صالحية
التراخيص االستثنائية للتنقل

تمديد الحجر الصحي إلى
الفاتح ديسمبر

/

بن النوي فاطمة

أكد مدير التطوير التكنولوجي واالبتكار بالمديرية العامة للبحث العلمي
والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور
هشام سفيان صلواتشي ،أن حصيلة األعمال المنجزة لمواجهة جائحة
فيروس كورونا كانت إيجابية ومشرفة.

أعلنت والية الجزائر ،األربعاء ،تمديد صالحية التراخيص االستثنائية
للتنقل الخاصة بفترة الحجر الصحي الى غاية  01ديسمبر .2020

مددت الوزارة األولى ،اليوم األربعاء ،إجراءات الحجر الصحي إلى غاية
الفاتح من ديسمبر المقبل،
ويشمل التمديد ،حسب بيان لذات المصالح 32 ،والية التي تخضع للحجر
الصحي.

تمديد الحجر الصحي إلى
غاية الفاتح ديسمبر

"الوضعية الوبائية ال
تستدعي توقيف الدراسة
حاليا"

س .أ

تم اليوم األربعاء إقرار تمديد إجراءات الحجر الصحي إلى غاية الفاتح
ديسمبر المقبل على مستوى  32والية ،حسبما أفاد التلفزيون العمومي.

س.أ

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية كمال بلجود،
اليوم األربعاء ،من والية سكيكدة بأن "الوضعية الوبائية بالبالد ال تستدعي
توقيف الدراسة حاليا".
و أوضح الوزير بلجود خالل ندوة صحفية نشطها على هامش زيارته إلى
والية سكيكدة للوقوف على مخلفات الهزة األرضية التي شهدتها الوالية
األحد المنصرم

آخر مستجدات كورونا في
الجزائر

 1025إصابة جديدة ..و20
حالة وفاة بكورونا في 24
ساعة بالجزائر

حصيلة قياسية إلصابات
كورونا في الجزائر1025 ..
حالة خالل  24ساعة

س .أ

/

تم تسجيل  1025إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ،خالل الـ24
ساعة األخيرة ،حسبما أعلنت اليوم لجنة تحري و متابعة الفيروس ،ما يرفع
العدد اإلجمالي لإلصابات منذ بداية الجائحة في الجزائر إلى  78.025حالة
مؤكدة.

سجلت  1025إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد  )19-و 20حالة وفاة
خالل  24ساعة في الجزائر ،في الوقت الذي تماثل فيه  642مريضا
للشفاء ،حسب ما كشف عنه هذا األربعاء الناطق الرسمي للجنة رصد
ومتابعة فيروس كورونا ،الدكتور جمال فورار.

أعلنت وزارة الصحة ،اليوم األربعاء ،عن تسجيل  1025إصابة جديدة
بفيروس كورونا المستجد ،خالل الـ 24ساعة األخيرة.
إلياس بن عبيد

وحسب رئيس للجنة متابعة تفشي فيروس كورونا في البالد ،الدكتور جمال
فورار ،فقد ارتفع إجمالي اإلصابات في البالد إلى  78025حالة.
كما تم تسجيل  20وفاة جديدة خالل  24ساعة األخيرة ،ليرتفع اإلجمالي
إلى .2329

الجزائر تسجل  1025اصابة
جديدة بفيروس كورونا 20
وفاة و 642حالة شفاء
انخفاض في عدد اإلصابات
اليومية وارتفاع عدد
الوفيات

تمديد اجراءات الحجر
الصحي على مستوى 32
والية الى غاية الفاتح من
ديسمبر
بسبب تواصل ارتفاع حاالت
االصابة بفيروس كورونا
المستجد

/

سليم .ف

كشفت وزارة الصحة والسكان اليوم األربعاء عن تسجيل  1025إصابة
جديدة بفيروس كورونا المستجد ،خالل الـ 24ساعة األخيرة.
وحسب رئيس للجنة متابعة تفشي فيروس كورونا في البالد ،الدكتور جمال
فورار،فقد ارتفع إجمالي اإلصابات في الجزائر منذ بداية الجائحة شهر
فيفري الماضي إلى  78025حالة.كما تم تسجيل  20وفاة جديدة خالل 24
ساعة األخيرة،ليرتفع اإلجمالي إلى .2329بينما تماثل  642مريضا للشفاء،
ليرتفع اإلجمالي إلى 50712

أعلنت الوزارة األولى،اليوم األربعاء عن تمديد إجراءات الحجر الصحي
إلى غاية الفاتح من ديسمبر  2020على مستوى  32والية تخضع للحجر
الصحي.وكان آخر بيان للوزارة األولى قد صدر بتاريخ  15نوفمبر
،2020والذي حدد مدة الحجر المنزلي الجزئي بـ  15يوم ابتداء من 16
نوفمبر .2020

البروفيسور صالح للو رئيس
مصلحة «كوفيد» بمستشفى
أول نوفمبر

حيزية  .ت

 50بالمائة من الحاالت
المتواجدة بالمحڤن والنجمة
خطيرة

كوفيد 19 -
 1025إصابة جديدة و 20
حالة وفاة

وصول أول حصة من لقاح
كورونا إلى الجزائر خالل
الثالثي األول من 2021

/

عبد الغاني بحفير

كل المؤشرات تؤكد تأزم الوضع الصحي بوهران ،أمام االرتفاع المخيف
لحاالت اإلصابة بالوباء ،هذا ما ذكره البروفيسور صالح للو رئيس مصلحة
األمراض الصدرية بالمؤسسة اإلستشفائية أول نوفمبر بايسطو ،واصفا
الوضعية الوبائية بالخطيرة وهذا نتيجة تهاون واستخفاف المواطنين
وتواصل اختراق البروتوكول الصحي رغم األرقام المسجلة.

سجلت  1025إصابة جديدة بفيروس كورونا و  20حالة وفاة خالل الـ 24
ساعة األخيرة في الجزائر ,في الوقت الذي تماثل فيه  642مريضا للشفاء,
حسب ما كشف عنه أمس الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس
كورونا ,الدكتور جمال فورار.

أكد عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد كورونا «إلياس أخاموك» ،أن
اللجنة تجري حاليا الدراسات األخيرة لالستقرار على هوية اللقاح الذي
سيتم اقتناؤه ،موضحا أن الشحنة األولى للقاح سيتم استالمها في الثالثي
األول من  .2021وحول الفئات التي ستستفيد من عملية التطعيم ،أبرز
المسؤول أنه سيتم مبدئيا تلقيح مستخدمي الصحة المتعاملين مباشرة مع
كورونا ،إضافة إلى المسنين وذوي األمراض المزمنة ،على أن يتم توسيع
العملية الحقا.

حصيلة كورونا خالل 24
ساعة األخيرة

ي.ن

 20وفاة  1025 ..إصابة
جديدة وشفاء  642مريض

 1025إصابة جديدة و20
وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ،اليوم األربعاء ،عن تسجيل  1025إصابة جديدة
بفيروس كورونا المستجد ،خالل الـ 24ساعة األخيرة.
/

ارتفاع قياسي جديد للحاالت
في الجزائر

تسجيل  1025إصابة جديدة
و 20وفاة
كورونا ترفض تراجع

سجلت  1025إصابة جديدة بفيروس كورونا و 20حالة وفاة خالل 24
ساعة األخيرة في الجزائر ،في الوقت الذي تماثل فيه  642مريض للشفاء،
ليبلغ إجمالي الحاالت المؤكدة  ،78.025منها  1025حالة جديدة (أي بنسبة
 2,3حالة لكل  100ألف نسمة) ،فيما بلغ العدد االجمالي لألشخاص الذين
تماثلوا للشفاء  50712شخص.

وحسب رئيس للجنة متابعة تفشي فيروس كورونا في البالد ،الدكتور جمال
فورار ،فقد ارتفع إجمالي اإلصابات في البالد إلى  78025حالة.
كما تم تسجيل  20وفاة جديدة خالل  24ساعة األخيرة ،ليرتفع اإلجمالي
إلى  ،2329بينما تماثل  642مريضا للشفاء ،ليرتفع اإلجمالي إلى
.50712

/

سجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد  )19-و حالة وفاة خالل
ال 24ساعة األخيرة في الجزائر ،في الوقت الذي تماثل فيه  649مريضا
للشفاء ،حسب ما كشف عنه أمس الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة
فيروس كورونا ،الدكتور جمال فورار.

مدير التطوير التكنولوجي
بوزارة التعليم العالي ،هشام
سفيان صلواتشي::

رزاقي جميلة

“ استراتيجية المديرية العامة
للبحث العلمي لمواجهة
كورونا إيجابية”

توزيع اإلصابات الجديدة
اليومية بكورونا حسب
الواليات

الجزائر ال تتوفر على مخابر
خاصة إليجاد لقاح مضاد
لفيروس كورونا

لخضر ناجي

فرح بن سعيد

أكد مدير التطوير التكنولوجي واالبتكار ،بالمديرية العامة للبحث العلمي
والتطوير التكنولوجي ،بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،البروفيسور
هشام سفيان صلواتشي ،أن حصيلة األعمال المنجزة لمواجهة جائحة
فيروس كورونا كانت إيجابية ومشرفة في نفس الوقت.

سجلت والية الجزائر العاصمة  169إصابة جديدة بفيروس كورونا في
األربع و عشرون ساعة األخيرة ,تليها والية وهران بـ  133حالة مؤكدة.
ثم قسنطينة التي عرفت ارتفاعا في عدد اإلصابات اليومية بتسجيل 82
حالة.

أكد اليوم األربعاء مدير التطوير التكنولوجي واالبتكار سفيان صلواتشي أن
الجزائر ال تتوفر على مخابر حيوية وبيو أمنية من درجة “بي  ”4من أجل
إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا التاجي.

كورونا الجزائر… تسجيل
 1025حالة جديدة

كوفيد  :19-المجلس الشعبي
الوطني يشارك في ندوة
افتراضية حول األزمة
الصحية العالمية وتداعياتها
على التنمية

/

م.ش

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات  ،اليوم األربعاء  ،عن
تسجيل  1025إصابات جديدة بفيروس كورونا كوفيد  19خالل  24ساعة
الماضية ليرتفع العدد اإلجمالي للحاالت المسجلة منذ بداية إنتشار الفيروس
في البالد  78025إصابة.

يشارك المجلس الشعبي الوطني ،غدا الخميس ،في ندوة افتراضية حول
“آثار أزمة كوفيد  19-على تطبيق أجندة أهداف التنمية المستدامة لـ 2030
ودور البرلمانيين في هذا الشأن ينظمها االتحاد البرلماني الدولي بالتعاون
مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لهيئة األمم المتحدة لغربي آسيا
(اإلسكوا) ،حسب ما افاد به اليوم األربعاء بيان للمجلس.

