
                            
 

 تحياتنا، ودعواتنا للجميع بالسالمة 

 418العدد: 
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 هم وأبرز األخبار المحلية والعالمية:أ
 

  عشر   وأربعة  إصابة  ألفستين  و   ثماَنمائة    يسجل    والعالم.  ة، واثنتي عشرَة وفاةخمَسمائة وتسعًا وخمسين إصاب  تسجل    فلسطين       
 . حالة مليون  وخمسين وستة مائة تتجاوز   اإلصابات وحصيلة   وفاة، ألف

 

 . المستجد كورونا   فيروس ضد  الجرعة أحاِدي" اليت  سبوتنيك"  لقاحَ  رسمياً  اعتماَدها  تعلن    روسيا       
 

 الهواء،  في  تطفو  غريبة    أجسام    عبر  كورونا   لعدوى   التعر ضِ   من  َحَذر    حالةِ   في  البقاءِ   على  المواطنين  تح ث    الشمالية  كوريا        
 الجنوبية منشورات دعائية عبَر بالونات  ضخمة ق رَب حدوِدها الشمالية.  كوريا  في  م نشّقين إطالقِ  إثرَ  وذلك

 

 لّلقاحات،  الفكريةِ   الملكيةِ   حمايةِ   برفعِ   األميركي   االقتراحِ   لمناقشةِ   مستعد    األوروبي  االتحادَ   أن    تؤكد    األوروبية   المفوضيةِ   رئيسة         
ه تعتبر    الصحةِ  ومنظمة    والتوزيع، اإلنتاجِ  تسريعِ  أجلِ  من  .ما ي عيق  رفَع الحماية القراَر األمريكي قرارًا تاريخيًا، وألمانيا ت عارض 

 

ل    والحكومة    وفاة،  وتسِعمائة  آالف  ثالثةِ   وحوالي  إصابة  ألف  عشر  وأربعة  أربِعمائة  من  أكثرَ   تسجل    الهند         عربات  من  عدداً   ت حوِّ
 ظلِّ نقِص عدِد سياراِت اإلسعاف.  في المستشفيات، إلى المصابين  لنقلِ  العاصمة في مؤقتة إسعاف سيارات إلى" توكتوك"الـ

 

  البرازيل،   في  إصابة  مليون   عشر  خمسةَ تجاوزت    فيما   حالة،  مليون   تتجاوز    وبلجيكا   السويد  من  كلّ    في  اإلصابات  حصيلة         
 . بريطانيا  في التدريجي  اإلرتفاعَ  ت عاود   واإلصابات

 

 البالغين، لتطعيم أكبِر عدد  ممكن من السكان وفي أسرِع وقت  ممكن.   لجميعِ   عاجل    بشكل    أسترازينيكا   لقاحِ   إتاحةَ   ت قرر    ألمانيا        
 

 .وعشرين وثالثة  ألفين عام في  جاهزاً  سيكون   بها  خاص   لقاح   ابتكارِ  من تمّكنت  بالَده أن يعلن   بيالروس   رئيس        
 

ر  من خطِر حدوِث موجة  جديدة  النتشاِر كورونا في القارة بسبِب التأخيِر في حمالِت التطعيم. إف  في  العالمية  الصحة           ريقيا ت حذِّ
 

 . الصحية الرعايةِ  نظاِم  انهيارِ  خشيةَ  الوباء لمواجهةِ  شامالً  إغالقاً  تفرض   تونس      
 

https://youtu.be/1Unc4hcw5bY 

 

 لنشرة الصوتية رابط ا

عاِلم  روسي يقول  هناك دوافع  سياسية  واقتصادية  خلَف قراِر اختياِر موديرنا  

لنووي كأفضِل لقاح  في العالم، وأن  الوفياِت الناجمَة عن لقاحات تحتوي الحمض ا 

 الر اْيبي، ومن بيِنها موديرنا، أكثر  بكثير من الوفيات بعد لقاِح أسترازينيكا. 
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