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العنوان

الكاتب

البروفيسور بلحسين”:في
حال إكتشاف اللقاح لن يكون
متوفرا في البالد إال بعد عدة
شهور”

خالد  .زوبيري

البروفيسور بلحسين”:أرقام
وزارة الصحة مبنية على
عدد تحاليل ”“pcr
اإليجابية فقط”

خالد  .زوبيري

امللخص
أكد البروفيسور محمد بلحسين ،اليوم الثالثاء ،أنه في حال إكتشاف لقاح
فيروس كورونا فلن يكون متوفرا في البالد إال بعد عدة شهور.
وخالل نزوله ضيفا على تلفزيون النهار ،أوضح البروفيسور”:نحن نطمع
في أن يكون اللقاح جاهز في أقرب وقت ،لكن حتى إذا كان هذا اللقاح
متوفرا وأخذ اإلعتماد من قبل منظمات الصحة العالمية ،يجب إنتاجه
بالمليارات حتى يكون موجود في كامل قطر الوطن وكل هذا يتطلب عدة
أشهر”.
وأضاف بلحسين ،أنه على المواطنين اإللتزام بالتدابير الوقائية ألنها هي
األساس في الوقت الحالي.

أكد البروفيسور محمد بلحسين ،اليوم الثالثاء ،أن أرقام وزارة الصحة فيما
يخص عدد اإلصابات بكورونا في الجزائر هي مبنية على مقياس عدد
تحاليل ” “pcrاإليجابية.
وخالل نزوله ضيفا على تلفزيون النهار ،قال البروفيسور بلحسين”:لو
نتكلم على المواطنين الذين خضعوا لفحوصات بالسكانير ،وكذلك الذين
إقتنو الدواء مباشرة من الصيدليات دون إجراءهم لفحوصات ستكون عدد
اإلصابات كثيرة”.
وأضاف البروفيسور”:حاالت الكوفيد الخفيفة أكثر من الحاالت الصعبة ،لو

نتكلم عنهم ستكون األرقام أيضا مختلفة”.

البروفيسور بلحسين :التخلي
عن التدابير الوقائية سبب
ارتفاع اإلصابات بكورونا

خالد  .زوبيري

ارتفاع ضحايا فيروس
كورونا ..تسجيل  15وفاة
خالل  24ساعة

نادية  .بن طاهر

أكد البروفيسور محمد بلحسين ،اليوم الثالثاء ،أن سبب إرتفاع اإلصابات
بفيروس كورونا خالل األيام األخيرة راجع إلى التراخي الواضح في إلتزام
المواطنين بالتدابير الوقائية.
وخالل نزوله ضيفا على تلفزيون النهار ،أشار البروفيسور بلحسين أن
المطاعم تشكل مناخ مالئم جدا إلنتشار الفيروس.
ولإلشارة ،فإن الوضعية الوبائية في الحزائر تتطور بشكل مقلق بعدما شهد
كبيرا وزيادة في معدل اإلصابة في
عدد الحاالت اليومية للعدوى ارتفا ًعا ً
بعض الواليات.

أعلنت وزارة الصحة ،اليوم الثالثاء ،عن تسجيل  15وفاة بفيروس كورونا
المستجد ،خالل الـ 24ساعة األخيرة.
وحسب الناطق الرسمي للجنة متابعة تفشي فيروس كورونا ،الدكتور جمال
فورار ،ارتفع اجمالي ضحايا الفيروس بالبالد إلى  2077وفاة.

الجزائر تُسجل أعلى حصيلة
لكورونا منذ بداية الوباء..
 753حالة في  24ساعة

نادية  .بن طاهر

الجزائر تسجل أعلى حصيلة
لفيروس كورونا منذ بداية
الوباء

/

رقم قياسي جديد لكورونا في
الجزائر

س  .عبد الجليل

أعلنت وزارة الصحة ،اليوم الثالثاء ،عن تسجيل  753إصابة جديدة
بفيروس كورونا ،خالل الـ 24ساعة األخيرة.
وتُعد حصيلة اليوم ،األعلى منذ بداية تفشي الوباء في الجزائر.
وحسب الناطق الرسمي للجنة متابعة تفشي فيروس كورونا في الجزائر،
الدكتور جمال فورار ،ارتفع العدد اإلجمالي لإلصابات بالفيروس التاجي
بالبالد إلى  63446حالة.
كما تم تسجيل  15وفاة خالل  24ساعة األخيرة ،ليرتفع اإلجمالي إلى
.2077
بينما تماثل للشفاء  301شخصا ،ليرتفع عدد المصابين المتماثلين للشفاء
إلى  42626حالة.
بلغت حاالت اإلصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر  63446إصابة
بينها  2077وفاة و  42626متعاف إلى غاية مساء اليوم الثالثاء  ،بعد
تسجيل  753إصابة جديدة و  15وفاة و  301حالة شفاء في خالل الساعات
الـ 24األخيرة  ،حسب ما كشف عنه الدكتور جمال فورار المتحدث باسم
لجنة رصد ومتابعة الوباء .

سجلت  753إصابة جديدة بفيروس كورونا و 15حالة وفاة خالل  24ساعة
السابقة في الجزائر في الوقت الذي تماثل فيه  301مريض للشفاء حسب ما
كشف عنه أمس الثالثاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس
كورونا الدكتور جمال فورار ويعتبر الرقم المعلن بمثابة رقم قياسي جديد
لكورونا في الجزائر ما يفرض المزيد من الحيطة والحذر لتجنب ما هو
أسوأ.

لإلشارة فقد أحصت الحصيلة السابقة المقدمة يوم اإلثنين  642إصابة جديدة
بفيروس كورونا (كوفيد  )19-و 14حالة وفاة خالل  24ساعة في الوقت
الذي تماثل فيه  288مريضا للشفاء حسب ما كشف عنه يوم االثنين
الدكتور جمال فورار.

الجزائر تسجل أعلى حصيلة
لإلصابات بكورونا

إسالم  .ب

تسجيل  301حالة شفاء
خالل  24ساعة
15وفاة و 753إصابة جديدة
بفيروس كورونا

/

سجلت الجزائر ،اليوم الثالثاء ،أكبر حصيلة في عدد اإلصابات الجديدة
بفيروس كورونا المستجد منذ بداية تفشي الجائحة في البالد أواخر شهر
فيفري الماضي.
وأعلنت اللجنة العلمية المختصة ،اليوم اإلثنين ،إحصاء  753إصابة خالل
الـ 24ساعة الماضية ،حيث تجاوزت الحصيلة حاجز الـ 700إصابة ألول
مرة ،ما يبين التدهور الرهيب للحالة الوبائية بالبالد في الفترة األخيرة.
وارتفع العدد اإلجمالي للحاالت المؤكدة المسجلة في البالد إلى 63446
حالة.
كما تم تسجيل  15حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خالل نفس الفترة ليبلغ
العدد اإلجمالي للوفيات منذ بداية الجائحة في الجزائر  2077حالة.
في الوقت الذي تماثل فيه  301مريض للشفاء ،حسب الدكتور جمال فورار
الذي أفاد كذلك بأن  56مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة.

أعلنت وزارة الصحة ،الثالثاء ،تسجيل  15وفاة و 753إصابة جديدة
بفيروس كورونا المستجد ،خالل الـ 24ساعة األخيرة في الجزائر.
وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة ،إن الحصيلة اإلجمالية
ارتفعت إلى  63446إصابة مؤكدة بكوفيد  19-و 2077حالة وفاة منذ بدء
تفشي الجائحة في البالد.
كما تم تسجيل  301حالة شفاء جديدة بشكل يرفع اإلجمالي إلى 42626
متعاف من الفيروس.

 753إصابة جديدة و 15
وفاة
حصيلة قياسية لكورونا

الجزائر تسجل أعلى حصيلة
إصابات بفيروس كورونا
خالل  24سا

إ.ض

ع.ر

فتح تحقيق في ندرة األكسجين بالمستشفيات
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 .و فتحت مديرية الصحة و
السكان لوالية سكيكدة تحقيقا بخصوص ندرة األكسجين بمصلحة كوفيد -
 19بمستشفى محمد نطور بالقل (غرب سكيكدة) ،حسب ما علم مساء
االثنين من مدير القطاع بالوالية ،محي الدين تبر  .وأكد نفس المسؤول أن
إجراءات عقابية ستتخذ ضد أي مسؤول في حال تبين وجود تقصير تسبب
في ندرة األكسجين بهذه المصلحة الحساسة.
سجلت وزارة الصحة والسكان ،اليوم الثالثاء 753 ،إصابة جديدة بفيروس
كورونا المستجد ،خالل  24ساعة الماضية ،وهي أكبر حصيلة سجلتها
الجزائر منذ بداية انتشار الفيروس.
وحسب احصائيات لجنة متابعة ورصد انتشار فيروس كورونا في الجزائر
فقد ارتفع العدد اإلجمالي لإلصابات إلى  63446حالة.

البروفيسور بلحسين”:أرقام
وزارة الصحة مبنية على
عدد تحاليل ”“pcr
اإليجابية فقط”

ع.ر

أكد البروفيسور محمد بلحسين ،اليوم الثالثاء ،أن أرقام وزارة الصحة فيما
يخص عدد اإلصابات بكورونا في الجزائر هي مبنية على مقياس عدد
تحاليل ” “pcrاإليجابية.
و قال البروفيسور بلحسين”:لو نتكلم على المواطنين الذين خضعوا
لفحوصات بالسكانير ،وكذلك الذين إقتنو الدواء مباشرة من الصيدليات دون
إجراءهم لفحوصات ستكون عدد اإلصابات كثيرة”.

