
                            
 

 تحياتنا، ودعواتنا للجميع بالسالمة 

 430العدد: 
 

 23/5/2021التاريخ: 

 هم وأبرز األخبار المحلية والعالمية:أ
 

مائة  يسجل    والعالم.  وفيات  وسبع    إصابة  وعشرين  وإحدى  مائتين   تسجل    فلسطين          عشرة    من  وأكثر    إصابة،  ألف  وستين  خمس 
 . حالة مليون  وستين وسبعة مائة تتجاوز   اإلصابات وحصيلة  . وفاة وثمان مائة آالف

 

نات   وأن    خاصة    للحاالت،  الفعلي    العدد    ت عك س    ال   اإلصابات  أن    إال  التوالي،  على  الثالث    لألسبوع    العالم  في  الوباء   تراج ع            الم قار 
 .الفحوصات سياسة   الختالف   بحذر   إليها  النظر   يجب   الدول   بين

 

ض  والوقاية  منها ت در س  تقارير  ت فيد  بأن  عددا  من المراهقين والشباب الذين تم تطعيم هم ضد   األمرا  لمكافحة   األمريكية المراكز        
 كورونا قد عانوا من مشاكل  بالقلب.

 

ل  قين عشرات  أن   تؤكد   تقارير         يه  بعد كورونا،ب  إصابت هم ثبت تْ   إيف ر ْستْ  جبل   في والموظفين الم ت س   أعلى ق م ٍة في العالم. في تفش  
 

د    كورونا  فيروس من  جديدا    نوعا   يكتشفون  العلماء          .البشر  لدى المرض   ي سب  ب   والذي الكالب في نشأ    أن ه ي عت ق 
 

 . الهندي الفيروس بسبب   الشمالية وإيرلندا  بريطانيا  من  القادمين على  أسبوعين لمدة   الصحي    الحجر   نظام    تفرض   ألمانيا       
 

 فاض  نسبة  الوفيات وارتفاع  اإلصابات بكورونا في بريطانيا خالل  األسبوع األخير. انخ      
 

 . وفاة  وثمانمائة  آالف ثالثة   وحوالي إصابة ألف  وأربعين وأربعة   مائتين  تسجل  الهند      
 

تفاع  اإلصابات والوفيات في البرازيل،  ار   واستمرار    الكم امة،   ارتداء    دون    ت جمُّعا    حضور ه    بعد    البرازيلي  الرئيس  على  باهظة    غرامة         
 وحصيلة  اإلصابات تتجاوز  المليون السادس  عشر. 

 

ها  والعراق، وتونس  ومصر والكويت واإلمارات والسعودية البحرين في اإلصابات ارتفاع          .   والمغرب لبنان في وانخفاض 
 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=5wH0iBEWibE 

 

 لنشرة الصوتية رابط ا

  مركز  غاماليا الروسي يقول  إن  عواقب  اإلصابة بكورونا ستكون خفيفة

 هم باللقاح ضد  الفيروسلدى األشخاص الذين تم  تطعيم  

 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 
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