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  لمية:لعااو  ة  يل   حملا ر  ابخاأل ز  أهمُّ وأبر
، غزةفي ثالث  وفياٍت بًة و تسٌع وثالثون إصامائٌة و منها  ،وفياتسبَع و ًة صابثماَنمائٍة وتسعاً وخمسيَن إ  تسجل    فلسطين       

فيو  وفاٍة  وحالتا  وتسعوَن إصابًة  وسٌت  مائٍة  ترتفع   اإلصابات   حصيلة   و   ،القدس  مائتان  أتسعو أربعٍة  و إلى  مائتين  و لٍف  يَن 
 .حالةاثنتين وستيَن  و ٍة مائو ن  ي  ألفَ إلى الوفيات   و ،  إصابةوسبعيَن   وسبعٍ 
د     الصحة               .لى أجهزة  التنفسعوعشروَن    ٌةخمسبيَنهم  في غرف  العناية  صاباً م  يَن  بعس و ةً حمسالفلسطينية  ترص 
فكرة  تطعيم األسرى وجنوَد االحتالل  به بعَد ع دول ها عن رنا ديمو  بلقاح   الفلسطينيينَ  ال  م  الع   تطعيمَ   س  ر  د  تَ   صحة  اإلحتالل         

 الجرعات  المتوفرة.  نظراً لعدد   
تبي          أن  ساللَة جنوب  إفريقيا ت َقل  ل  استجابَة الجسم  الَمناعية  بمقدار  الثلثين عند تطعيم ه بلقاح  فايزر، وَ بعد  أن    ت  دَ جَ َن 

 للطفرة.  ة  المضاد جسام  األ  أضعاف في استجابة    ستة    بمقدار   َض قد انخف  موديرنا  لقاحَ  أخرى أن  دراسٌة
االدعاء           على  إليها   فيروسالتعطيل     علىاألوزون    غاز  بقدرة   رداً  الوصول   يصعب   التي  والمناطق  األسطح   على 

رات    .التنفسي على الجهاز    الجسيمة    ه  وأضرار  الغاز  ا  هذل  اً جد ة  ام  الس   الجانبية   عراض  األي ذ ك  رون بفلسطينيون   طباء  ، أبالم َطه  
د    اإلندونيسية    العاصمة           كورونا.  لقاح    رافضي على  مسبوقةٍ  غير   غراماتٍ  بفرض    ت هد  

 ريق العملوفاد: د. صبري صيدم  دإع
 نياريطاب  –و  ر أبو عميل  اعد. اسم

 سطينفل  –  علياض مشد. ر 
 لنداإير   –م نصر  بساد.  
 الصين  –ي  عر على الو   د.

 سطينلف  –ي  ي خور د. جون
 انياألم  –د. وليد البنا  

 نفلسطي  –ق الخطيب  وفم  د.
   نلسطيف  –ي خضر  . رامم

 رابعةلاساعة  ال تىح  دقيقة  تانبيالا
 .تلةحالم  دس لقت اتوقيب  مساءً 

 

قت تختارون  ي و أإعالمنا في    ءاجبر 
 شرةالنم هذه  تالسدم اعفيه 

 .تلةالمح
 

في    تعليمي ٍ  اضطراٍب  بأضخم   ت  بَ سب  كورونا تَ  جائحةَ تقول  إن   سكو اليون    

 اللقاحاتنقص  مشكلة   ع د  بحل   الصين تَ و   ،التاريخ
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  هة  ي مواج راخي فمن الت    ر  حذ   ت  ، و مقارنًة مع ساب قات ها  عدوى  كثرَ األ   دُّ عَ ت   إفريقية  الجنوب  ساللةَ ال تؤكد أن   العالمية    الصحة         
 .اليومية اإلصابات   جائحة رغم انخفاض  ال
 الفيروس على انتشارٍ  لتي ظهرت في بريطانيا وجنوب أفريقيا، تساعد  ا  الجديدةَ   التحورات    أن  بريطانيٌة تشير  إلى    دراسٌة       

 ت ل ه.في ق ب  ، قد يتسب  من االنتشار  مزيدٍ   الذي يستخدمه من أجل    السالحَ إال أن   القديمة،   بالسالالت   مقارنةً   أوسعَ 
ذ  ألفين وعشرين  عام  خاللَ  عقودٍ   ه منذ  فترات    أهدأَ   دَ ه  شَ   األرض   كوكبَ  إن    قائلينَ  عالميةٍ   على دراسةٍ   فونَ يعك   علماء           ت  د  َأ إ

 .الكوكب  على سطح    ه  وتأثير   البشري    في النشاط   كبيرٍ  كورونا إلى تراجعٍ  جائحة  
 في الواليات  المتحدة للمرة  األولى منذ  الحرب العالمية الثانية. عوق  تَ الم   العمر    متوسط   بانخفاض   ب  سب  تَ كورونا تَ   جائحة         
 .الطبيعية إلى الحياة    من العودة    تدريجي ٍ   بشكلٍ  : نقترب   تقولالسعودية    الصحة         
 الحوامل.على   شركتا فايزر وبيونتيك تختبران اللقاحَ        
  فائض  اللقاحات للدول الفقيرة. الدول  السبع بتقديم  ي اجتماع   فجونسون يعد         
ن ون الطبي  والعامل رفَض أن  ، بعَد للغاية  لٌ افعَ وتقول  إن ه  "أسترازينيكا" المضاد لكورونا    لقاح  الصحة  األلمانية  تدافع  عن         

 في بعض الدول  األوروبية  استخداَمه.
 تجاوز  المليوَن العاشر.حصيلة  اإلصابات  في البرازيل ت       
 .وفاةخمَسمائة   أحد عشر ألٍف و و إصابة،  نصف  مليون حوالي  سجل   ي العالم         
 .وفاةيَن  ثالثو ن مائتي  حوالي  و ، إصابة  وخمَسمائة    عشَر ألفسبعَة  الدول  العربية  تسجل          
  .والكويتولبنان    األردنالعراق واإلمارات و  في إلصابات  ا ارتفاع  استمرار          
 .وإندونيسيا  والهندوالتشيك  وبولندا والمكسيك  وإيطاليا   وإسبانيا  فرنساارتفاع  اإلصابات  في البرازيل و        
من  االحتالل  اإلسرائيليُّ يسجل           د  إغالَق المطار حتى السادس  من   ،وفاةاً وثالثيَن  ستو   ،إصابة  آالف  ة   ثالثأكثَر  وي مد  

تعتمد  عو   آذار. الجواز  األخضر  لمن تلقوا جرعتي  اللقاح  صحة  االحتالل    صاالت  دخول  الحوانيت الكبيرة و وتسمح لهم بلى 
 .التطعيم يتلق     ريدون ي   ال الذين  ضد    شخصيةٍ  عقوباتٍ  فرَض ت لن هالكن  والعروض، الرياضة  

 
 
 

ملسالبا  دعواتنا للجميع ت فيروس"ايمفريق عمل "يو  حياتتع  مة،   


