
                            
 

 ودعواتنا للجميع بالسالمة تحياتنا، 

 416العدد: 
 

 5/5/2021التاريخ: 

 هم وأبرز األخبار المحلية والعالمية:أ
 

  يسجل    والعالم.  المشدد  اإلغالقِّ   ت خف ِّف    غزة  وداخلية    ،ثماَنمائة وخمَس عشرَة إصابة، وإحدى وعشرين وفاة  تسجل    فلسطين       
 . حالة مليون  وخمسين  وخمسة   مائة   تتجاوز   اإلصابات وحصيلة   وفاة، مائة وسبعَ  ألف عشر ثالثةَ و  إصابة  ألف ثماَنمائٍة وثالثين 

 

بعِّ األول من العام الحالي، وتتوقع  إيراداٍت شر        ل  أرباحا  بلغت أربعَة عشر فارزة ستة بالعشرة مليار دوالر في الرُّ كة  فايزر ت حص ِّ
ها ضدَّ كورونا.  تصل  إلى أكثر من اثنين وسبعين مليار بسبب طرٍح ضخٍم للقاحِّ

 

ر    الشمالية  كوريا         رتها ضدَّ   طويلةٍ   معركةٍ   خوضِّ   احتمالِّ   من  ت حذ ِّ  كورونا، م عتبِّرة  دون تقديمِّ أي دليل، أن اللقاحات التي طوَّ
م  الحلَّ الناجَع للعالم. تثبت شركات  األدويةِّ العالمية   أنَّها ال ت َقد ِّ

 

 . المقبل أيلول  من اعتبارا   ثالثةٍ  كجرعةٍ  سي عطى الذي اللقاح تحديد    سيتمُّ   أنَّه يعلن   البريطانيين األطباء كبير        
 

الهند تعلن عن تسجيلِّ حوالي ثالثِّمائٍة وثالثة وثمانين ألف إصابة وثالثةِّ آالف وثمانِّمائة وفاة. وطي ارو الخطوطِّ الهندية         
 يمتنعون عن العملِّ حتى يتمَّ تطعيم هم ضدَّ فيروس كورونا.

 

الم من حيث عددِّ اإلصابات، فيما تحتل   الع  دولِّ   بين  ترتيبٍ   أعلى  التوالي  على  تحتل    وتركيا   وفرنسا   والبرازيل   والهند  أمريكا        
 أمريكا المرتبَة األولى من حيث عددِّ الوفيات تليها البرازيل فالهند ثم المكسيك ثم بريطانيا.

 

العراق ي قرر  فرَض حظرِّ تجواٍل شامٍل لعشرةِّ أيام، اعتبارا  من الثاني عشر من الشهرِّ الحالي، ووزير الصحةِّ يستقيل من         
د  تعليَق دخولِّ القادمين من أربع عشرة دولة حتى إشعار آخر.  بِّه على خلفيةِّ حريق مستشفى ابن الخطيب. وع مان ت مد ِّ  منصِّ

 

تها هيئة  الهاللِّ األحمر اإلماراتي. وانخفاض اإلصابات والوفيات في م ح  طائرة    ترسل    اإلمارات        مَّلة  باللقاحات إلى سوريا سيَّر 
 لبنان واليمن، وعودت ها لالرتفاع التدريجي في األردن. 

 

https://youtu.be/5HJ0MKF946k 

 

 لنشرة الصوتية رابط ا

أطباء  وخبراء  يقولون إنَّ األرقاَم الحقيقيَة في الهند قد تكون أكبَر بعشرِّ مرات، 

رين اإلصاباتِّ اليومية بنحو ثالثةِّ ماليين حالة، وتقارير  تفيد  بأن حوالي  م َقد ِّ

 نصَف اإلصابات في العالم كانت في الهند خالل األسبوع الماضي
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