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  من  وأكثر  إصابة،  ألف   وخمسين  ثماَنمائة    يسجل    والعالم.  وفاة  عشرةَ   وثالثَ   إصابة،  وتسعين  وإحدى   أربَعمائة  تسجل   فلسطين       
 . حالة مليون  وخمسين   وسبعة مائة  تتجاوز   اإلصابات وحصيلة   وفاة،  وسبعمائة ألف عشر  أربعة

 

د    األطباء  ونقابة  .  بالوباء  استهتار    حالةَ   هناك  وأن    رابعة    موجة    تتوّقع    الفلسطينية   الصحة            إذا   إجراءاتِّها   تصعيد   إلى  باللجوءِّ   ت هدِّ
م لم  امل. بالك  الوالدة وطوارئ  الطوارئ  أقسامَ  ست ْخلي حيث األحد، غد   يومِّ ظهرِّ  حتى  األطباء  رواتب  من الخصم بإعادةِّ  الحكومة   َتق 

 

  وبريطانيا   األسبوع،   هذا   اإلصاباتِّ   عددِّ   زيادةِّ   بعد   للقلق،  مصدرا    ت عَتَبر    الهندية  الساللةَ   أنّ   تعلن    بريطانيا   في  العامة  الصحة  هيئة         
 من هم بين سن الثامنة عشرة واألربعين أخَذ لقاح  بديل  عن أسترازينيكا، خوفا  من حدوث تجلطات. م تطلب

 

  االجتماعي   التباعد  إجراءات    ت ساعد    حيث  يبدو،  ما   على  الوباء  من  الثالثةَ   الموجةَ   َكَسَرتْ   ألمانيا   أن  تعلن    األلمانية    الصحة         
 إلصابة. ا  معدلِّ   خفض على المتسارعة التطعيم  وحملة  

 

  أدوية    وقائمةِّ   توصيات    على  تصادق    الروسية    والصحة  .  الصيني  سينوفارم   للقاحِّ   الطارئ   االستخدامِّ   على  توافق  العالمية    الصحة         
ه انتظارِّ  دون  الروسي سبوتنيك  لقاحِّ  إنتاجَ  ت باشر   برازيلية  وشركة  . كورونا  لعالجِّ  جديدة    . البالد في ترخيصِّ

 

 الجائحة. ن أربعِّمائةِّ ألفِّ إصابة، وحوالي أربعةِّ آالف ومائتي وفاة، في أعلى حصيلة  للوفيات منذ  بدءِّ م  أكثرَ  تسجل    الهند      
 

 . الجديدة  السالالت مع  خاصة   أصعب والقادم   طويلة، سنوات   سيبقى كورونا  إنّ  يقول  جزائري  بروفيسور      
 

 كثرِّ عرضة  لخطرِّ الفيروس. األ  للفئاتِّ  كورونا  لقاح من  ثالثة    جرعة   إعطاءَ  ت قرر   البحرين       
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 لنشرة الصوتية رابط ا

ر  من تكرارِّ سيناريو الهند في دول  أخرى يتطور  الوضع   الصحة  العالمية ت حذِّّ

فيها بطريقة  مماثلة  للهند، وأن  اللقاحات وحَدها ليست الحل  الكافي حاليا ، وأن  

 إنتاَج اللقاحاتِّ ضئيل  للغاية وتوزيع ها غير  متكافِّئ في العالم 

 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 البّنا 
 فلسطين  –د. موفق الخطيب 

 فلسطين  -م. رامي خضر 

https://youtu.be/s9T8iP3rT4I

