
                            
 

 تحياتنا، ودعواتنا للجميع بالسالمة 

 423العدد: 
 

 16/5/2021التاريخ: 

 هم وأبرز األخبار المحلية والعالمية:أ
 

ين ألف إصابة، وأكثر من  ت سفلسطين تسجُل خمَسمائة وثمانًا وعشرين إصابة، وخمَس عشرَة وفاة. والعالم يسجُل ستَّمائٍة و        
 اثني عشر ألف وفاة. وحصيلُة اإلصاباِت تتجاوُز مائًة وثالثًة وستين مليون حالة. 

 

ُتنهي اإلغالَق تدريجيًا وُتراقُب ساللَة كورونا الهندية. ووكالُة الصحِة العامة تقوُل    إنكلترا   إنَّ   يقولُ   البريطاني  اللقاحات  وزيرُ        
 أنَّ طرَح اللقاحات حاَل دوَن وفاِة نحِو اثني عشَر ألف شخص وَمَنَع دخوَل أكثِر من ثالثيَن ألفًا المستشفيات من كباِر السن. 

 

تطعيُمهم عدَم وضِع األقنعِة في األماكِن العامة، وأنَّه لن َتِتمَّ ُمعاقبُة َمْن لم يتَم   تم الذين  بإمكانِ   أنَّ   تعلنُ  األمريكيةُ   السلطاتُ        
 تطعيُمهم َبْعْد ويرفضون ارتداَءها.

 

 . كورونا  جائحةِ   منشأِ  لمعرفةِ  األبحاث من لمزيدٍ  يْدعونَ   كبار علماءُ       
 

قُ   الروسي  سبوتنيك لقاحُ          موديرنا وأسترازينيكا. لقاحيْ  على التشيك في شعبيِتهِ   في يتفوَّ
 

َريْ   تراجعاً   ترصدُ   إيطاليا         .  اإلحتالل  ودولةِ   وبريطانيا   أوروبا   من  القادمين   عن  الحجرِ   قيودَ   وترفعُ   والوفيات،  اإلصابات  لُمؤشِ 
 . الحجر قيودِ  لتخفيفِ   واستعدادات   ملحوظ،  بشكلٍ  تتراجعُ  ألمانيا  في واإلصاباتُ 

 

فُ   هولندا         ى مجموعٍة من الُوْجهاِت الشهيرة لقضاِء العطالت، بعَد انخفاِض اإلصاباِت بكورونا في أجزاَء من إل   السفر  قيودَ   ُتخفِ 
 العالم، وبدِء موسِم العطلِة الصيفية. 

 

لخطر  ا   مرحلةَ   َتدُخلُ   واألرجنتين .  المركزة  للعنايةِ   كاملٍ   شبهِ   تشغيلٍ   وسطَ   ألفاً   الثمانينَ   يتجاوز   كولومبيا   في   بكورونا   الوفياتِ   عددُ      
 بعد تسجيِل إصاباٍت بالساللتين الهندية والجنوب إفريقية. 

 

 . األنهار في الضحايا  جثثِ  بإلقاءتعترُف  و   ،وفاة آالفِ  أربعةِ  من  وأكثرَ   إصابة آالف وعشرة  ثالِثمائة من  أكثرَ  تسجلُ   الهند      
 

https://youtu.be/bdaQmmUKwgI 

 

 لنشرة الصوتية رابط ا

الصحُة العالمية تقوُل إنَّ الدوَل الغنيَة تمتلُك ثالثًة وثمانين بالمائة من 

والصين  ، دعوها للتبرِع بها للفقراِء بداًل من تطعيِم األطفالناللقاحات، و 

 ُتَطعِ ُم أكثَر من اثني عشر مليون مواطن خالَل أربٍع وعشرين ساعة 

 إعداد: د. صبري صيدم وفريق العمل 
 بريطانيا  –د. اسماعيل أبو عمرو 

 فلسطين  –د. رياض مشعل 
 إيرلندا  –د. بسام نصر 

 الصين  –د. علي الوعري 
 فلسطين  –د. جوني خوري 

 ألمانيا  –د. وليد البن ا 
 فلسطين  –د. موفق الخطيب 

 فلسطين  -م. رامي خضر 

https://youtu.be/bdaQmmUKwgI


                            
 

 تحياتنا، ودعواتنا للجميع بالسالمة 

 424العدد: 
 

 17/5/2021التاريخ: 

 هم وأبرز األخبار المحلية والعالمية:أ
 

مائة    يسجل    والعالم  وفيات،  وتسع    إصابة  وأربعين   وسبعا    مائتين   تسجل    فلسطين           تسعة   وحوالي  إصابة،  ألف   وعشرين   خمس 
 . وفاة  وتسِعمائة آالف

 

نتصِف حزيران القادم قرارا  بشأِن ما إذا كانت ستنتِقل  إلى المرحلِة األخيرة من  م  في   ست ّتِخذ    أنَّها   تعلن    البريطانية   الحكومة         
 تخفيِف إجراءاِت اإلغالق بهدِف الحدِّ من تفشي الوباء. 

 

 . الجائحة من الثالثةِ  الموجةِ  بدايةِ  انتظارِ  دون  التطعيم، تلقِّي في  اإلسراعِ  على المواطنين ي ح ث   الروسي  الصحة وزير        
 

 ا تعود  تدريجيا  إلى الحياِة الطبيعية بعد إغالق  عام  لم واجهِة كورونا. تركي      
 

لت الوفيات إجمالي من بالمائة  وأربعين اإلصابات إجمالي من بالمائة وأربعين ستة حوالي        جِّ   منذ   والبرازيل والهند أمريكا  في س 
 . الجائحة بدايةِ 

 

  واليمن،   وسوريا   والجزائر  والمغرب  ولبنان  وقطر  والعراق  السعودية  في  بكورونا   الجديدة  اإلصاباتِ   عددِ   في  مستمر    تراجع         
 ت ها لالرتفاع في األردن. وعود

 

 .وفاة  آالفِ   أربعةِ  من  وأكثر   إصابة ألف وثمانين واثنين مائتين حوالي تسجل  الهند      
 

 الزوار  إلزام    وت لغي  الدول،  من  عدد  إلى    السفر   منعِ   استمرارِ   مع  كامل،  بشكل    والجوية   والبحرية  البرية  المنافذ    تفتح    السعودية       
 . الصحي بالحجرِ  الم ل قَّحين

 

 انخفاض  ملموس في اإلصابات والوفيات في معظِم دوِل أوروبا.      
 

https://youtu.be/2d04oozOjbo 

 

 لنشرة الصوتية رابط ا

ف ت في الواليات المتحدة عن مظاهر    فاوتشي يقول  إنَّ جائحة  كورونا كش 

 عنصرية  ال ي مكن إنكار ها 

 إعداد: د. صبري صيدم وفريق العمل 
 بريطانيا  –د. اسماعيل أبو عمرو 

 فلسطين  –د. رياض مشعل 
 إيرلندا  –د. بسام نصر 

 الصين  –د. علي الوعري 
 فلسطين  –د. جوني خوري 

 ألمانيا  –د. وليد البّنا 
 فلسطين  –د. موفق الخطيب 

 فلسطين  -م. رامي خضر 

https://youtu.be/2d04oozOjbo


                            
 

 تحياتنا، ودعواتنا للجميع بالسالمة 

 425العدد: 
 

 18/5/2021التاريخ: 

 هم وأبرز األخبار المحلية والعالمية:أ
 

  آالف  عشرة    ونحو  إصابة،   ألف   وخمسين  خمَسمائة    يسجل    والعالم  وفيات،  وست    إصابة   وخمسين  وثالثا    مائتين   تسجل    فلسطين       
 . حالة ت  ثالثَة ماليين وأربَعمائة ألفالوفيا   تجاوزت كما   ،مليون  وستين  وأربعة   مائة تتجاوز   اإلصابات وحصيلة  . وفاة وسبع مائة 

 

 رائيلي لقطاع غزة يتسب ب  في وقف  تام  لعمل  المختبر  المركزي الوحيد لفحص كورونا في القطاع.اإلس  االحتالل استهداف        
 

 ن قلوا  الذين   معظمَ   وأن    الم حصنين،   السن     كبار    على  ت ؤث  ر    ال  كورونا   من   الهنديةَ   الساللةَ   إن    يقول   البريطاني  الصحة  وزير         
 اح.اللق يتلقوا  لم بها  مصابينال  للمستشفيات

 

  أسترازينيكا   لقاح    عن   بديال    عاما    أربعين  عن  أعمار هم   تقل  الذين  األفراد    إعطاء    قرارَ   أن    تقول    البريطانية"  ميل  ديلي"  صحيفة       
ه نظرا    . الهندية  الطفرة   بسبب  عنه التراجع   يتم قد  نادرة، دموية   بجلطات   الرتباط 

 

علن  أن ها وافقت على حد  أقصى لسعر  بيع  لقاح  سبوتنيك اليت بحوالي خمسة  ت  االحتكار  لمكافحة    الروسية  الفدرالية  الهيئة         
 دوالرات، باستثناء  ضريبة  القيمة  المضافة لكل جرعة. 

 

ه   المصرية   الصحة          .التجمُّعات نتيجةَ   كورونا   عدوى  انتشار   زيادة   خلفية   على البالد، في للمواطنين عاجال   تحذيرا    ت وج  
 

 ل  مائتين وثالثة وستين ألف إصابة وأكثَر من أربعة  آالف وثالث مائة وفاة.تسج  الهند      
 

ها  واستمرار   واليمن، واألردن العراق في الحاد الصعودَ  ت عاو د   والوفيات اإلصابات          . وقطر ولبنان المغرب في انخفاض 
 

  أسابيع بالتزامن مع تفاق م  الوضع الوبائي في الهند. أربعة   منذ والوفيات باإلصابات حادة   ارتفاعات   تسجالن وسيريالنكا  نيبال      
 

BWiekONA--https://youtu.be/M 

 

 لنشرة الصوتية رابط ا

الصحة  العالمية تقول  أن  العالَم دخَل إلى حالة  التمييز  العنصري في 

 اللقاحات، وسط ارتفاع  عدم  المساواة في توزيعها

 إعداد: د. صبري صيدم وفريق العمل 
 بريطانيا  –د. اسماعيل أبو عمرو 

 فلسطين  –د. رياض مشعل 
 إيرلندا  –د. بسام نصر 

 الصين  –د. علي الوعري 
 فلسطين  –د. جوني خوري 

 ألمانيا  –د. وليد البن ا 
 فلسطين  –د. موفق الخطيب 

 فلسطين  -م. رامي خضر 

https://youtu.be/M--BWiekONA


                            
 

 تحياتنا، ودعواتنا للجميع بالسالمة 

 426العدد: 
 

 19/5/2021التاريخ: 

 هم وأبرز األخبار المحلية والعالمية:أ
 

 

مائتين وخمَس إصابات وخمَس وفيات، والعالم يسجل  ستَّمائٍة وخمسين ألف إصابة، وأربعَة عشر ألف وفاة.   تسجل   فلسطين      
 وحصيلة  اإلصابات تقترب  من مائٍة وخمسٍة وستين مليون حالة.

 

 إغالقاٍت محليٍة ال يزال واردًا فرَض   إن  يقول    البيئة    ووزير    التوالي،  الرابع    لليوم   حاالتٍ   عشر    من  أقل    بريطانيا   في  كورونا   وفيات         
 في بعض  أجزاء  البالد، التي ترتفع  فيها معدالت  اإلصابة  بكورونا. 
 

 . العام النقل   استخدام  أو خاصة  أو حكوميةٍ  منشأةٍ  أي    لدخول   كورونا  ضد  التطعيمَ  تشترط   السعودية       
 

د السلطات  الصحية  في البالد أي حاالٍت من الساللة     لم   اللحظة  هذه  حتى  أنه  يعلن    للصحة  المصري   الرئيس    م ستشار          َترص 
 الهندية في مصر. 

 

دًا أخرى لمكافحة  كورونا، والبحرين ت تيح  التطعيَم للفئة  الع مرية من اثني  قيو   ويفر ض    الهند،  من  القادمين  دخولَ   يمنع   السودان        
 عشر إلى سبعة عشر عاما. 

 

مائة  آالف   أربعة   ونحوَ   إصابة  ألف  وستين  وسبعة   مائتين   تسجل   الهند          . الجائحة  بدء    منذ    للوفيات  حصيلةٍ   أعلى  في  وفاة  وخمس 
 

 . أيضاً  كورونا  عالج   في ت فيد    قد نفَسها   ت دم  ر   السرطان أورامَ  تجعل    متطورةً  تقنيةً  أنَّ  يدَّعون   باحثون       
 

 

https://youtu.be/UzjQvVZ1jLA 

 

 لنشرة الصوتية رابط ا

ل  ارتفاَعها في الهند، واإلصابات  تنخفض    حصيلة  الوفيات اليومية  ت واص 

ها في   دول  العالممعظم  فيها بالت زام ن  مع انخفاض 

 إعداد: د. صبري صيدم وفريق العمل 
 بريطانيا  –د. اسماعيل أبو عمرو 

 فلسطين  –د. رياض مشعل 
 إيرلندا  –د. بسام نصر 

 الصين  –د. علي الوعري 
 فلسطين  –د. جوني خوري 

 ألمانيا  –د. وليد البن ا 
 فلسطين  –د. موفق الخطيب 

 فلسطين  -م. رامي خضر 

https://youtu.be/UzjQvVZ1jLA


                            
 

 بالسالمة تحياتنا، ودعواتنا للجميع 

 427العدد: 
 

 20/5/2021التاريخ: 

 هم وأبرز األخبار المحلية والعالمية:أ
 

 

  سبعة    منذ   الغربية   الضفة  في  األولى  للمرة  وفيات   ول   غزة،   في  وفاة   وحالَتي    إصابة   وعشرين   وأربعا    مائتين   تسجل    فلسطين       
 . وفاة ألف عشر   ثالثة  من وأكثرَ  إصابة،  ألف وخمسين  ستَّمائة    يسجل   والعالم شهور،

 

د  أكثَر من سبعَة عشر مليون  ا        مائة  ألف حالة  نشطة بكورونا، منها ما يزيد على مائة  ألف  حالة  حرجة. لعاَلم  يرص   وخمس 
 

َول ه    حدود   فتحَ   يعلن    األوروبي التحاد          . الهند من القادمين  أمامَ  أبواَبه يغلق   والسودان اللقاح، تلقوا   لَمن د 
 

 ثالثة  آلف وتسع مائة  وفاة. سبعين ألف إصابة وحوالي و  وستة   مائتين  تسجل    الهند      
 

 .العاَلم دول   بقية   مع  مقارنة    البرازيل في جدا   مرتفع   الخامسة سن    دون  األطفال من  الوفيات أعداد        
 

لة   الرسمية   األرقامَ   أنَّ   رغمَ   واألوكسجين،   الصطناعي  التنفس   أجهزة   في  نقص   من   يعاني   اليمن         قليلة   ت ت َعدُّ  لإلصابا   المسجَّ
ح  البعض  أن األعداَد الحقيقية أعلى بكثير من الم علن عنها.   مقارنة  بباقي دول  العالم، في الوقت الذي ي َرج  

 

 ارتفاعا    تسجل    والسعودية.  وماليزيا   ونيبال  وكولومبيا   واألرجنتين   وألمانيا   وبريطانيا   وفرنسا   البرازيل  في  اإلصابات  ارتفاع    استمرار         
 وسا  لإلصابات  اليومية. ملم

 

با   اللقاح، من ثالثة    جرعة   إعطاءَ  تدرس   المصرية  الحكومة         رات َتَحسُّ  .البلدان بعض    في الفيروس على طرأت  التي للتحوُّ
 
 

 

dtoS7nw-https://youtu.be/M6K 

 

 لنشرة الصوتية رابط ا

الصحة  العالمية تقول  إنه من الصعب  في الوقت  الحالي تقييم  المخاطر   

 الناجمة  عن ظهور  ساللت  جديدة  م حَتَملة  من فيروس كورونا

 إعداد: د. صبري صيدم وفريق العمل 
 بريطانيا  –د. اسماعيل أبو عمرو 

 فلسطين  –د. رياض مشعل 
 إيرلندا  –د. بسام نصر 

 الصين  –د. علي الوعري 
 فلسطين  –د. جوني خوري 

 ألمانيا  –د. وليد البن ا 
 فلسطين  –د. موفق الخطيب 

 فلسطين  -م. رامي خضر 

https://youtu.be/M6K-dtoS7nw


                            
 

 تحياتنا، ودعواتنا للجميع بالسالمة 

 428العدد: 
 

 21/5/2021التاريخ: 

 هم وأبرز األخبار المحلية والعالمية:أ
 

 

  عشر  ثالثة من  وأكثرَ  إصابة،  ألف  وخمسين  ستَّمائة    يسجل   والعالم. وفاة  وحالَتي   إصابة ةعشر  واثنَتي    مائتين  تسجل    فلسطين      
 .وفاة ألف

 

 . المختبرات أحد   من  تسرَّبَ   قد كورونا  فيروس  يكون  أن   الم رجَّح منَ  إنه تقول    األمراض على للسيطرة    األمريكية  المراكز   مديرة        
 

  على   والحصول  وعشرين   وثالثة   ألفين   عام   حتى"  بيونتيك" و"  فايزر"  شركتي   لقاحات  لشراء    ثالثا    َعقدا    ت بر م    األوروبية   المفوضية         
 .إضافية جرعة  مليون  وثمان مائة  مليار

 

 في بريطانيا، وعدد  المصابين بها يتجاوز  ثالثَة آالف وأربَعمائة  حالة. انتشاَرها  تزيد   الهندية   الساللة        
 

 .البشر جينات في الجينية مادَته  َيدم جَ  أن   الم حَتَمل  غير   من كوفيد، ب  َسب  بَ ت الم   الفيروَس  إن تقول   جديدة دراسة        
 

 إصابة وأكثر من أربعة آالف ومائتي وفاة. ألف وستين مائتين حوالي تسجل  الهند      
 

 .األجانب دخول    على المفروضةَ  القيودَ  ت خف  ف    روسيا       
 

ها   ومصر،  واإلمارات  والسعودية  العراق  في  اإلصابات  ارتفاع    استمرار            في  والوفيات  اإلصابات  وارتفاع.  األردن  في  وانخفاض 
 . واألرجنتين  وفرنسا  ونيبال البرازيل

 
 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=ASwx3IjjqGY 

 

 لنشرة الصوتية رابط ا

الصحة  العالمية تقول  إنَّ اللقاحات المرخصَة فعالة  ضد جميع  نسخ   

رة، داعية  إلى م واصلة  التَّحَ  ك  ب َحَذر في مواجهة  الوباء كورونا الم تحو    رُّ

 إعداد: د. صبري صيدم وفريق العمل 
 بريطانيا  –د. اسماعيل أبو عمرو 

 فلسطين  –د. رياض مشعل 
 إيرلندا  –د. بسام نصر 

 الصين  –د. علي الوعري 
 فلسطين  –د. جوني خوري 

 ألمانيا  –د. وليد البن ا 
 فلسطين  –د. موفق الخطيب 

 فلسطين  -م. رامي خضر 

https://www.youtube.com/watch?v=ASwx3IjjqGY
https://www.youtube.com/watch?v=ASwx3IjjqGY


                            
 

 تحياتنا، ودعواتنا للجميع بالسالمة 

 429العدد: 
 

 22/5/2021التاريخ: 

 هم وأبرز األخبار المحلية والعالمية:أ
 

  عشر   اثني  وحوالي  إصابة،  ألف  وأربعين  ستَّمائة    يسجل    والعالم.  وفيات  وسبع    إصابة  وثالثين  وثالثا    مائتين   تسجل    فلسطين       
 صيلة  اإلصابات تتجاوز  مائة وستة وستين مليون حالة. وح. وفاة  وثماِنمائة ألف

 

  الدولي  النقدِ   وصندوق    الم لكّية،  حقوقِ   من   كورونا   لقاحاتِ   إعفاءِ   مناقشةِ   على   العشرين  مجموعة    ت ح ث    العالمية   التجارةِ   منظمة         
 للجائحة حدّ   لوضعِ  دوالر مليار خمسين  بقيمةِ   خطة   يقترح  

 

ل  تكنولوجيا إنتاِج اللقاحات للبلدان األخرى. روس إنَّ  يقول   بوتين         يا هي الوحيدة  التي ت نق 
 

  مع   الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية أمريكا  في  شخص  مليون   بحياةِ   أودى كورونا   فيروس أنَّ  ت ظِهر   رويترز  لوكالة إحصائية        
 د.للفر  وفيات    معدل   أعلى فيه ي سجَّل   العال م من جزء   في الوباء تفاق م

 

 . البريطانية من أخطر   كورونا  من  الهندية الساللة   إنَّ  تقول   األلمانية   المستشارة        
 

  م سعى    في  اللقاح،  تلقِّي  على  المواطنين  لتشجيعِ   مالية    حوافز    تقديم  في  أوهايو   واليةِ   إلى  تنضم    األمريكية  الوالياتِ   من  المزيد         
 .البطيئة  التطعيِم حملةِ  لتعزيزِ 

 

د  على أهميِة حريِة حركِة اللقاحات عبر  الحدود، وأهميِة رفِع بعِض الدول الحظر  المفروض على  ال  رئيس         وزراِء اإليطالي ي شدِّ
م ة  إغراءاِت القوميِة لحمايِة العالم. ِة الجائحة، وم قاو   تصديِرها. وجونسون يدعو إلى إنهاِء االنقساِم حول  طريقِة م كافح 

 

 مائتين وأربعة وخمسين ألف إصابة وأكثر  من أربعِة آالف ومائِة وفاة.  من  أكثر   تسجل    الهند      
 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=fMQ3Q6fWH5M 

 

 لنشرة الصوتية رابط ا

المجموعة  الناصحة  العلمية  للطوارئ في بريطانيا تقول  أنَّ فيروس  

ِح  كورونا قد يستمر  في الت  ِر لسنوات  عديدة، وأنه من غير المرجَّ طو 

 القضاء  عليه، وأنَّ اللقاحات الحالية  ال تحمينا من الم تحورات المستقبلية

 إعداد: د. صبري صيدم وفريق العمل 
 بريطانيا  –د. اسماعيل أبو عمرو 

 فلسطين  –د. رياض مشعل 
 إيرلندا  –د. بسام نصر 

 الصين  –د. علي الوعري 
 فلسطين  –د. جوني خوري 

 ألمانيا  –د. وليد البّنا 
 فلسطين  –د. موفق الخطيب 

 فلسطين  -م. رامي خضر 

https://www.youtube.com/watch?v=fMQ3Q6fWH5M
https://www.youtube.com/watch?v=fMQ3Q6fWH5M

