
امل�شت�شفى اجلامعي 
ومديرية ال�شحة 
يكذبــان مـا رّوج 

حــول الوبـــاء

الربوفي�سور جمال بن �ساعد خمت�ص يف علم  
الأوبئة للن�سر

الإجراءات الردعية وحدها الكفيلة 
باإخراجنا من الأزمة باأقل الأ�شرار

�ساع��د  ب��ن  جم��ال  البروفي�س��ور  ي��رى 
مخت���ص ف��ي عل��م الأوبئة بم�ست�س��فى 
اأن  ق�س��نطينة،  ف��ي  م��راد  ديدو���ص 
ه��و  �س��هرين  ولم��دة  ال�س��حي  الحج��ر 
انت�س��ار  �س��رعة  لكب��ح  الناج��ع  الح��ل 
وب��اء  كورون��ا  وتف��ادي �سيناري��و بع�ص 
�سحي��ة،   اأزم��ة  ف��ي  الواقع��ة  ال��دول 
اللت��زام  اإل��ى  المواطني��ن  دع��ا  كم��ا 
 بالن�سائح  وتحا�سي الحتكاك والتخلي 
عن بع�ص العادات ال�سيئة التي قد ت�سر 
باأع��داد اأكب��ر،  فيما يتوقع م��ن الدولة 
�سرامة اأكبر في فر�ص الإجراءات قبل 

الدخول اإلى مراحل اأخطر.

اجلزائـــر ت�شتلــم م�شاعــدات طبيــة 
من ال�شيـن

ا�ستلمت الجزائر، اأول اأم�ص الجمعة، الدفعة الأولى من الم�ساعدات 
الطبي��ة م��ن ال�سي��ن لمكافح��ة انت�س��ار وب��اء كورون��ا الم�ستج��د. 
وتتمث��ل ه��ذه الهب��ة الت�سامني��ة الطبية م��ن م�ستلزم��ات الوقاية 
واأجهزة التنف�ص ال�سطناع��ي الموجهة للت�سدي للفيرو�ص والحد 

من انت�ساره.

رجـــال علــى جبهــة الت�شـدي 
جلائحـــة  كورونــــا 

حمــالت تطـّوع وا�شعـــــة ت�شمــــل معـوزيـــن و كبـــــار ال�شــن
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ق�سنطينة

lاحلجر اجلزئي بت�شع وليات يدخل حيز التنفيذ

فيما ارتفع عدد امل�سابني بكورونا اإىل 454

ت�شجيل3 وفيات جديدة و تعايف 31 م�شابا
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ي�سارك فيها اإعالميون و فنانون  و مثقفون و ريا�سيون

تفاعل و اإجماع على اأن الوقاية هي احلل يف حملة الن�شر التح�شي�شية
 عرف��ت، الحملة التوعوي��ة و التح�سي�سية التي اأطلقتها الن�سر للوقاي��ة من الوباء الم�ستجد فيرو�ص كورونا كوفي��د 19، م�ساركة فنانيين 
و كتاب و مثقفين و وجوه اعالمية بارزة، و تفاعلهم مع هذه المبادرة و تثمينها من خالل م�ساطرتهم للفيديوهات المن�سورة في ال�سفحة 
الر�سمي��ة للجري��دة، و الموا�سيع المن�سورةعبر موقعه��ا الإلكتروني و الن�سخة الورقية، كما رحب الق��راء و المتابعين بالمبادرة و بقرار 

الإدارة التي و�سعت ن�سخة ) بي دي اأف( في متناول القراء لتوفير الظروف الم�ساعدة على الحجر المنزلي .

ق�سنطينة حلظة بد�ية �حلجر �أم�س
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