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 هم وأبرز األخبار المحلية والعالمية:أ
 

  عشر   وثالثة  إصابة  ألفستين  و   ثماَنمائة    يسجل    والعالم.  وفاة  وعشرين  وإحدى  إصابة،  عشرةَ   وخمَس   ثماَنمائة  تسجل    فلسطين        
 . وفاة وسبَعمائة ألف

 

  ها، وعدم  ليت  عى لضمان فا األول   الجرعة  من  أسابيع  ثالثة  بعد  اللقاح  من  الثانية  الجرعة  على  الحصول  أهميةَ   يؤكد    روسي  خبير         
 وخبير  روسي آخر يقول إن معاييَر منح  لقاح  موديرنا األفضليَة غير  مفهومة.  التعرض  لخطر  اإلصابة من جديد.

 

زة،  ثالثة    جرعة    إعطاء    في  التفكير   بعدم   بريطانيا   ي طالب    العالمية  الصحة    ممثل            عالميًا،   الفيروس  محاربة   على  والتركيز  م عز  
 ورئيس  البنك  الدولي يدعو الدوَل الغنيَة لتخفيف  قبضت ها على مخزونات لقاحات  كورونا.  . الفقيرة للدول   اللقاحات فائض   وتقديم 

 

 قاح  المحل ي ضد فيروس كورونا. لل  على البشر األول  التجريبي  االختبار   نجاحَ  تعلن   إيران      
 

  في  السبع   الصناعية   الدول    مجموعة    باجتماعات  المشارك   الهندي  الوفد    أعضاء    صفوف   في  كورونا  بفيروس  إصابتين   ظهور        
 . ذلك نتيجة  حضورياً  مشاركَته   يلغي  الهندي  الخارجية ووزير   ذاتيًا، نفسيهما   بعزل قاما  واللذين لندن،

 

  . لكورونا   المضادة   اللقاحات  من  األولى  الجرعةَ   اآلن   حتى  تلقوا   األوروبي  االتحاد    سكان    ر بعَ   أن    تعلن    األوروبية   المفوضية   رئيسة         
 النمسا تقرر  استخداَم اللقاح  الروسي ضد كورونا، وتنتظر الضوَء األخضَر من الوكالة األوروبية لألدوية. و 

 

 ارية  والمقاهي من التاسعة  مساًء يوميًا وحتى الحادي والعشرين من الشهر الحالي. التج والمراكز   المتاجر إغالقَ  تعلن مصر      
 

  ومحكمة    وفاة،  آالف  أربعة  وحوالي  إصابة  ألف  عشر   وثالثة   أربع مائة   نحوبلغت  جديدة  حصيلًة يوميًة قياسيًة    تسجل  الهند       
 كبها المسؤولون المعنيون. ارت جماعية إبادة   جريمة  كسجينو األ  نقص    بسبب  كورونا  مصابي  وفاةَ  أن   تعتبر    هندية

 

 .عاماً  عشر   ستة إلى عشر اثني سن  من  لألطفال فايزر لقاح   باستخدام   تسمح  كندا       
 

https://youtu.be/di9CREwf9AE 

 

 لنشرة الصوتية رابط ا

الصحة  العالمية تعلن  أن العاَلَم ينزلق  بسرعة  نحو كارثة  قاتمة  جدًا بسبب 

رات، وأن  الفيروس ينتشر بسرعة  وقسوة  غير مسبوقة، وأن  عدَد اإلصابات  الم َتحو  

لت خالَل الستة  أشهر  ج    السابقةخالل األسبوعين الماضيين أكثر  من تلَك التي س 
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